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senatvės

paduoti
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Sužvėrejęs žmogus

Perdaug lietaus.

kongreso posėdžio, kada 
paruoštas naujas biudže-

Automobilis ant šaligatvio su 
važinėjo du darbininkus.

NEW YORK, rugp. 14. — 
Martin Johnson ir jo žmona 
išplaukė dviejų metų ekspedi
cijai j Borneo salų, kur jie fo
tografuos tropikų raistų gyve-

Kuba reformuoja 
vyrų drabužius;

300 areštuota

Tas bilius įveda nedarbo ap 
draudę ir senatvės pensijas

Nuo automobilių nė 
Kaune nėra vietos 

ant šalygatvių

pensijų, 
paskirta

20 žmonių sužeista 
busui apvirtus Chi- 

cagos priemiesty

Senato lobby komi 
tetas vistiek pasi

gavo Hopsoną

žiūrint iš medžio išlindo še
šios visai plikos voverės.;

pasta 
savai* 
ežerų

Abysinija protestuo 
ja prieš ginklų 

embargo

Visos trys merginos nualpo 
išgirdusios 
kuris lemia joms viso 
kalėjimų.

Nuteistieji ketina 
apeliacijų.

Republikonai ban 
dys sutrukdyti tak 

sų pakėlimą

Senatas kaltina Hop- 
soną už paniekinimų; 

įsakė jį areštuoti

Lietuva pakviesta 
aeronautikos 

kongresą

taikius žmones

Gautomis žiniomis, per pa
starąsias tris savaites italai su* 
gavo 500 žmonių, kurie ban
dė pereiti sienų ir 53 nušovė.

Italijos ir Anglijos 
draugingumas galys 

pakrikti

COLUMBUS, O., rugp. 14. 
—Franklin kauntei gręsia ge
neralinis streikas. Kelios dirb
tuvės jair streikuoja.

Keturi nuteisti kalė 
jiman iki gyvos 

galvos

Busiąs didelis javų 
perteklius

BYRON, Cal., rugp. 14. — 
Ūkininkas Krumland įpylė 
medį kalkių chlorido, kad iš-

WASHINGTON, rugp. 14t— 
Kongreso republikonai sutarė 
dėti visas pastangas sutrukdy
ti priėmimų prezidento pasiū
lymo pakelti taksus turtuo
liams ir ant didelių palikimų.

Jie bandys priversti senatų 
atidėti to bfliaus svarstymų iki 
kito

FAIRBANlįCS, Alaskoj, rugp. 
14. — Keliai dienas išlaukę 
patogaus or<|, Wiley Post, jo 
žmona ir koipikas Will Rogers, 
kurie naujus lėktuvu lengvais 
šuoliais skrieją apie pasaulį; 
ilimdie?’apleidor Fairbanks, ; Vi
sai neskelbdami ir niekam ne
sakydami j kur jie skrenda.

MARIJAMPOLĖ. — Mari- 
jampolės apskr. paskutiniu lai 
ku kasdien būna lietaus. Ūki
ninkai nusiskundžia, kad daž
nas lietus trukdo šienaptoĮ&ilį 
dobilų sugrėbimų. Ūkininkai 
bijo, kad lietus nepakenktų 
rugiams, kurie jau vietomis 
baigia prinokti rugiapiutei.

Pratrukęs tvenkinys užliejo visą klonį sų 
keliais miesteliais. Žuvo nuo 250 iki 1,000 

žmonių, daugiausja moterų

jury nuosprendį, 
amžiaus

KAUNAS. — Lengvas auto
mobilis iš Prezidento gatvės 
norėdamas užsukti į Ukmer
gės plentų i nesugebėjo aplenk
ti skersai gatvę einančių dvie
jų darbininkų. Darbininkai, 
matydami, kad automobilis ’e- 
kia ant jų, skubėjo sugrįžti į 
šaligatvį, šoferis nebesuvaldė 
mašinos ir visu smarkumui už
važiavo ant šaligatvio parblokš- 
damas abu darbininkus, kurie 
liko sunkiai sužeisti. Nelaimin
guosius teko nugabenti greit, 
pageltos automobiliu į ligoni
nę. Policija surašė protokolų.

PROVO, Utah, rugp. 14. — 
Už 15 minučių po bitės įkan
dimo, pasimirė Eliza Keetch 
22 m., Brigham Young uni 
versiteto studente.

rugp, 14. 
‘TOtiteiJų, 

kad pasislėpti nuo kareiviavi
mo ir važiavimo į Afriką pa 
sidarė taip didelis, kad Italija 
visu pasieniu sustiprino sargy
bą, kuriai įsakė be jokio įspė
jimo šauti bėgančius per sie-

DETROIT, Mich., rugp. 14. 
— Jury rado kaltais už pirmo 
laipsnio žmogžudystę VVilliam 
Lee Ferris-Schweitzer ir tris 

buvusias burleskų 
Loretta ir Florence

Pertvarkoma 
rik. liet, prekybos 

bendrovė

Šimtai žmonių žuvo 
Italijos potvyny

merginas 
šokėjas.
Jacksoų ir Jean Miller. Jie nu
žudė New Yorko advokatų Ho- 
ward Carter Dickinson, augš- 
čiausiojo teismo pirmininko 
Hughes giminaitį, kuris buvo 
su reikalais atvykęs į Detroi-

Chfcago, III,, Ketvirtadieniai Rugpiučio-August 15 d., 1935

ŽIEŽMARIAI.—Neturįs nuo
latinės gyvenamosios vietos 
pil. Bol. Jagintavičius, birželio 
21 d. atėjęs pas savo žmonų 
Onų, gyvenančių Milžinų kai
me, dėl nežinomos priežasties 
susipykęs su ja, peiliu sunkiai 
sužalojo, nupiaustydamas krū
tis ir padarydamas kitokių 
sunkių žaizdų, {siutimo prie
puolyje dar nužudė savo kar
vę ir subėgus žmonėms, pats 
paspruko.

Policija nusikaltėlį sugavo 
Petrašiūnuose ir padėjo į ka
lėjimų, o bylų perdavė Kaišia^ 
dorių apylinkės tardytojui.

Sužalotoji žmona padėta li
goninėn, bet sunku tikėti, kad 
jos gyvybė bus išgelbėta.

šovė. Tečiaus pas jį rado tik 
$132.

Po žmogžudystės visi auto
mobiliu atvyko į Chicago, kur 
grobį pasidalino ir palikę auto
mobilį išsiskirstė. Merginoms 
teko tik po kelis dolerius, uz 
kuriuos jos nusipirko pigių 
suknelių ir išvažiavo j Fort 
Wayne, Ind., darbo ieškotis. 
Ten visi keturi ir liko jsuini-

MARIENBAD, čechoslovaki- 
joj, rugp. 14. — čechoslovaki- 
jos apsaugos ministerijai rei 
kalaujant, tapo areštuotas Rn- 
dolph Kraus, 72 m., buvęs Au
strijos generolas. Eina gandų, 
kad jis yra kaltinamas už špio-

Prez. Rooseveltas 
pasirašė socialio 

saugumo bilių

Du Vokietijos mies 
tai pasipriešino na 

cių siutimui

Chicagai ir apylinkei f edera- 
lio oro biuras šiai dienai prasuk 
šaoja:

Giedra; biskį šilčiau.
Saulė teka 5:57, leidžiasi 

7:52.

Vyriškis ir trys merginos nu 
teistos už advokato Dickin 
son nužudymų Detroite.

Lietuvos aero klubas gavo 
kvietimų dalyvauti tarptauti
niame aeronautikos kongrese, 
kuris įvyks Jugoslavijoje, Du
brovniko mieste 3 — 10 d 
sėjo.

Galimas daiktas, kad 
kongresų skris keli musų ci
vilinės aviacijos lėktuvai. Lie
tuvą kongrese atstovaus aero 
klubo pirm. prof. žemaitis, avia
cijos ats. majoras Garolis, av 
ats. kapitonas Morkus ir inži
nierius Landsbergis.

Aitetrijon dalyvauti skridi
me apie Alpos musų aero klu
bas savo lėktuvų nesiųs, nes 
dabar nėra patogus laikas. Mat, 
klubas užimtas lak. Vaitkaus 
sutikimu. — Tsb.

KAUNAS. — Pasitraukus is> 
Amerikos lietuvių prekybos b- 
vės vyr. direktoriui inž. Rėk
laičiai, Liet, banko sutikimu, 
pakviestas į vyr. direktorius 
ats. kap. Jakštas. Kiek teko 
girdėti, naujoji Am. lietuvių 
prekybos b-vės vadovybė nu
mato b-vę pertvarkyti.

TURIN, Italijoj, rugp. 14. — 
Vakar dienų laike smarkios liū
ties staigiai dideliu trenksmu 
pratruko hydro-elektros tven
kinys ant Orto upės, netoli 
Ovnda miesto ir ištisa siena 
vandens staigiai užliejo visų 40 
kctv. mylių klonį, griaudama 
namus, dirbtuves ir nunošda- 
ma visus tiltus.

Labiausia nukentėjo Ovada 
miestas, kur žuvo nemažiau’ 
šimto žmonių.

Elektros stotis liko sunai
kinta ir visas klonis pasken
do tamsoje, kas dar labiau pa
blogino padėtį.

Tikrojo skaičiaus žuvusių 
žmonių dar nežinoma. Spėja
ma. kad siekia nuo 250 iki 1,- 
OOO žmonių, šimtai žmonių li
ko sužeista.

Viskas derlingame klonyje 
liko sunaikinta ir neišliko gal 
nė vieno gyvulio. Visas klonis 
padengtas storu purvo sluok
sniu, taip kad manoma, jog 
daugelio lavonų niekad nepa
siseks surasti purvuose. Did
žiuma žuvusių b yra moterys ir 
vaikai.

Tnojaus prasidėjo gelbėjimo 
darbas. Bet jis buvo trukdo

mas laužų ir tamsos.
Paskui pasklydo gandai, kad 

ir kitas tvenkinys pasiduoda ir 
bile minutę gali pratrukti. Nu
sigandę išlikę gyventojai sku
biai bėgo į kalnus. Ir reikėjo 
valdžios atstovams dėti dide
les pastangas, iki pasisekė per
tikrinti, kad tie gandai netu
ri pamato ir prikalbinti gyven
tojus gryšti prie gelbėjimo 
darbų.

Visas klonis yra pilnas lau
žų sugriautų namų, o po tais 
laužais randasi krūvos lavonų, 
kurių dar negalima pasiekti.

Kaip apskaitoma nuostoliai 
siekia 300,000,000 lirų 
000,000).

Tas tvenkinys buvo 
tytas du metai atgal ir 
mi sudarė šešių mylių 
Kaltinama, kad jis pratruko dėl 
didelių liūčių, kurios atnešė į 
upę labai daug vandens iš 
apielinkės kalnų, tai 
upė staigiai išsiliejo 
neatlaikė ir tvenkinys ir su di
džiausiu1 trenksmu sugriuvo 
užtvankos, paleisdamos mil
žiniškų vandens sieną, kuri už
liejo Ovada v miešti 
mažesnių miestelių

šis dviejų miestų pasiprieši
nimas žydų persekiojimui įvy
ko ne politiniais, bet grynai 
ekonominiais sumetimais, nes 
žydų persekiojimai visai su
naikino biznį tuose miestuo-

WA$IIINGTON, rugp. 14.— 
Senato lobby komitetas, pasiū
lius pirmininkui son. Black, 
apkaltino Associated Gas and 
Electric System galvą Howard 
Hopson už senato paniekinimų 
ir įsakė jį areštuoti.

Taipjau* liko apkaltintas ir jo 
advokatas Hill. JĮ irgi įsakyta 
areštuoti.

Apkaltinimas liko padarytas 
dėlto, kad ir įteikus pakvieti
mų Hopson pasislėpė ir atsi
sakė prisistatyti senato komi
tetui.

Jei senatas ras juos kaltus, 
tai juos abu laukia aštri pini
ginė pabauda, o gal ir kalėji
mas.

WASHINGTON, nfgp. 14.— 
Prezidentas Rooseveltas šian
die su iškilmėmis pasirašė svar- 
biuusj šio kongreso bilių — so
cialio saugumo bilių.

Tas bilius, kad užtikrinti 
žmonėms socialj pastovumų ir 
depresijos laiku, įveda nedar
bo apdraudę ir senatvės pen
sijas.

Greitu laiku prezidentas pa
skirs socialio saugumo tarybų, 
kuri prižiūrės to biliaus vyki- 
nimę.

Kiekvienai valstijai palieka
ma teisė savaip tvarkyti ir nu
statyti nedarbo apdraudų ir se
natvės pensijas. Bet patį ap- 
drai.’dos ir pensijų fondų kon
troliuos federalinė valdžia.

Prie nedarbo apdraudos tu
rės prisidėti kaip samdytojai, 
taip ir patys darbininkai.

Į nedarbo apdraudos fondą 
darbininkai mokės 8 nuoš. sa
vo uždarbio nuo sausio 1 d., 
1937. Tiek pat mokės nuo 
kiekvieno darbininko ir samdy 
tojai. Bet apdrauda įeina ga- 
lion tik 1942 m. ir tada bedar
biai gaus nuo $10 iki $85 į 
mėn., žiūrint jo pirmesnio už
darbio.

Senatvės pensijų didumą ir 
stygos mokėjimo nustatys pa
čios valstijos. Federalinė val
džia jau paskyrė $100,000,000 
šelpimui aklųjų, paliegi/sių vai
kų ir našlių. Be to valdžia 
duos po $15 j mėn. tiems, ku
rie dėl kokių nors priežaščių 
negali gauti valstijų 
Tain tikslui jau tapo 
$49,750,000.

Numatoma, kad 
ir nedarbo apdrauda palies apie 
25,000,000 darbininkų.

Spėjama, kad socialio sau
gumo tarybon bus paskirti 
Edwin A. Witte, sekretorius 
prezidento socialio saugumo ko
misijos, kuri paruošė bilių, ži
nomas Philadelphijos socialia 
darbuotojas Jacob Billikopf ir 
iždo sekretoriaus pagelbininkė 
Josephine Roche.

GENEVA, rugp. 14. — Pa 
reikšdama, kad Italija ruošia 
si skersti
Ethiopia šiandie užprotestavo 
tautų sąjungai dėl kitų val
stybių atsisakymo parduoti gin
klus Abysinijai, su kuriais ji 
galėtų ginti savo žemę.

Abysinija reikalauja, kad tas 
neteisingas ginklų embargo bu
tų panaikintas.

Italai bėga užsienin 
nuo kareiviavimo;.

53 nušauti

ROKIŠKIS. — Visame ap 
skrityje labai geri žiemken
čiai ; vasarojaus geri kviečiu- 
kai, miežiai ir žirniai. Linai vi
sur geri ir švarus. Pievos ge
rai prižėlė. Bekonų auginimą 
sumažinus, busią dideli pertek- 
liai javų.

Mm

skundė j imo* nuo ' liudijimo fte-‘ 
nato komitetu’!, bet ir apie jo 
kompanijos pastangas paveikti 
kongresą ir priversti jį atmes
ti bilių panaikinimui holding 
kompanijų.

Senatoriai skaito, kad jis ir 
kiti jo kompanijos viršininkai 
paniekinę senatų ir jam jau 
buvo prigrūmota atiduoti jį 
teismui už senato paniekinimų. 
Tas galbūt jį ir paveikė ir jis 
leidosi įteikti jam pakvietimą, 
kurį jis priėmė netaręs nė žo
džio.

Hopson ui teko susikirsti ir 
su atstovų buto komitetu, kur 
vienas atstovų prigrūmojo jį 
išspirti lauk iš kambario.

Sc«n«t at Coahoctnn

Ohio valstijų ištiko potvyniai, kokių dar nebuvo buvę ten per 22 metus. Zamesville, Massillon 
ir Coshocton daugiausia nukentėjo. Čia paduotas paveikslas parodo, kaip išrodė Coshocton van
dens apsemtas. Tūkstančiai žmonių neteko ‘pastogės. Nuostolių potvyniai padare apie už

RYMAS, rugp. 14
vaitę įvyksianti Anglijos, Fran- 
cijos ir Italijos konferencija 
Paryžiuje dėl Italijos-Abysini- 
jos ginčo, italų nuomone, nie
ko neduosianti, nes Italija jo
kiu budu nesutiks taikintis su 
Abysinija, jei negaus visos 
Abysinijos.

Tečiaus ta konferencija, ku
ri yra šaukiama pasiremiant 
1906 m. sutartimi, gali turėti 
rimtų pasėkų Europos polit*- 
•koje ir gali pakrikdyti Angli
jos ir Italijos draugingumą.

CHICAGO. — 20 žmonių —- 
lO.terų, liko sužeL 
pasamdytas Chicago 

Motor Coach busas prie Cicero 
Avė. ir Sduthvvest Highvvay 
kryžkeles, Oak Lawn, užgavo 
mažą, automobilį, nušoko nuo 
kelio ir apvirto.

Bušu važiavo gryštantys iš 
demokratų pikniko Orland Par-

■ HAVANA, Kuboj, rugp. 14. 
— Nacionales policijos virši
ninkas pulk. Pedraza nusitarė 
išnaikinti po karo įsigyvenusį 
paprotį vaigščioti be švarkų ir 
su plačiai atlapa krutinę marš
kiniais, nes tokie vyrų parė
dai esą “nemoralus”.

Kadangi Kuboj yra karšta, 
tai vyrai pasipriešino įsakymui 
karščiuose dėvėti sunkius dra
bužius ir daugiau kaip 300 vy
rų liko areštuota už “nepado
rų rėdymąsi”. Jie visi užsimo
kėjo nuo $2 iki $10 pabau-

BERLYNAS, rugp. 14.—Vi
soje- Vokietijoje visgi atsirado 
du miestai, kurie atvirai pasi
priešino nacių siutimui. Abie
juose atsitikimuose nacių par- 
tijai pasipriešino miestų .vald
žios.

Rezortų mieste Rothenfelde, 
Hanovery, policija ir valdinin
kai nudraskė plakatus prieš 
žydus, kuriuos buvo iškabinę 
Hitlerio juodmarškiniai.

Tas pats atsitiko ir Rottach- 
Egern, Bavarijoj.

Abiejuose miestuose naciai 
paskelbė, kad jie stversis dar 
griežtesnių priemonių prieš žy-
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Teisėjas Lausmę paskirs ry
toj. Bet einant įstatymais, jis 
negali skirti kitokios bausmės, 
kaip kalėjimas iki gyvos gal
vos, nes mirties bausmės Mi- 
chigane nėra.

Jury susidėjo iš šešių vyrų 
ir šešių moterų ir tarėsi tik 
virš keturių valandų.

Visi kaltinamieji prisipažino 
veikę bendrai. Ferris pareiga 
buvo surasti pinigingus sve
čius, o merginos turėdavo juos 
nugirdyti ir tada juos apkrau- 
styti.

Jie manė, kad ir Dickinson 
turi su savim daug pinigų. Nu
girdyti jį betgi nepasisekė. Ta
da visi keturi nusivežė jj au
tomobiliu į parkų ir ten jį nu-

WASHINGT()N, rugp. 14— 
Pagalios, senato lobby komi
tetui pasisekė sučiupti slidų 
Howard Hopson, galvą didelės 
holding kompanijos Associated 
Gas and Electric System ir 
įteikti jam pašaukimą tuojaus 
prisistatyti komitetui.

Komiteto pirmininkas šen. 
Black ketina j j kvosti labai
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ADVOKATAI
Akron, Ohio Cleveland, Ohio

Tiri Nvmbu

Krikti
ky tomis

Cleveland, Ohio

DR. J. E. S1EDLINSK1S

turėjo ber-

Su Nnapu.

pranc

Youngstown, Ohio
Clovėlan

CHIC/iGO. ILL.

KITATAUČIUVisokios žinutės

pra

Laidotuvių Direktoriai

Auvi

Mount Gilead, Ohio štai ir lietus

Willoughby, Ohio

Tad krim dar paruduoti 
paroda vaisių neduoda.

KaružiŠkis. Kartu 
seminaristas Bon.
ir Vytautas šu

tai neblogas 
ir apsivedus 
pasingeliatrti,

šiame gražiame ir medžiais 
apaugusiame miestely dėde Ša
mas < sumanė it pastatė fede-'

moterų 
Abisinijoj 

“karo mote- 
Karelviai tik-

laikais pradėjo labai sparčiai 
augti. Jis turi gorų dirbtuvių. 
Miestelis randasi apie 20 my
lių nuo Clevelando. Willough- 
by, Ohfoį gyvena ir koletas lie
tuvių Šeimynų.

Mirė Elzbieta Tulikienė, 53 
m* Tulikionė buvo nuvykusi j 
Detroitu aplankyti sūnų ir ten 
mirė. Jos kūnas bievo parvež
tas j Clevelandų ir čia ji topo 
palaidota rugpiučio 13 d.

jo. Benis 
Jam bukim 
poroj.

Baltoji Vergija 
Europoje

O Čia kitokios žinios. Rug
piučio 9 d. gryžo iš atostogų 
kun. A. M. 
su juo gryžo 
Bartusevičius

•Lietuvių svetainė
šiuo laiku lietuvių tautiška 

svetainė taip pradėta gražin
ti, kad net smagu Žiūrėti. Tai 
yra labai gerai. P.

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai

Čia viešėjo viešnia iš Chi- 
cagos, p-nia Veronika Balsienė. 
Atostogavo pas savo brolį Bart
kų. P-nia Balsienė Viešėjo čia 
visų savaitę.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

pašto namas, šiandie vietoj me
dinių turėsim murinės pašto 
patalpas. Trobesio pastatymas 
kaštavo $57,000.

sūnų. To negana, 
manė nutūpti tų 
ir Birutės gatvėj, 
ležauskams paliko

Tolorihenoi Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

Pas mumis atsitiko baisi ne
laimė, kuomet traukinys užga
vo busų ir apvertė jį. Ketun 
žmonės tapo užmušti vietoje, 
o dvidešimt sunkiai sužeista. 
Užmušta keturios moterys ir 
vienas vvras.

Kim 
geras prakal 

Clevelando lie 
progos jį kai-

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
0fi«o Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
Iki 8:30 v. N e (1*1. nuo 10 iki 12 a. to

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofishs Ir Rezidencija *

Per porą savaičių lietus kad 
pradėjo pliesti, tai mažai ir 
sustojo. Kai kurias miesto da
lis skaudžiai užgavo. O kai 
■kur Ohio dalyse lietus sunai
kino namus. Užgavo tulus kai
mus ir miestelius. Sakoma, kad 
nuo 1913 metų tokių lietų nė
ra buvę. — V* N.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pasai sutarti

Dr. Strikol’is
Gydytoja. Ir Chirurgą.
Ofisas 4646 Ho. ASHLAND AVĖ.

Ofiso valu Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki8 
vak. Nedllloj patui sutarimą 

Ofiso ToĮ.i Boulevard 7820 
Namu Tai. Prospect 1980

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po Plato 
it nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Rnulmrard MHt

Nariai Chicagos, Oiceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Suimtas baltųjų ver 
gių pirklys, parda

vęs 297 merginas

s. M. SKUDAS
718 West 18 th Street

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Blda. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po piety, 6 iki 8 vak.

Tel. Beeley 7880 
Namu telefonas Brunowlck 0597

Tupi šarka ant 
tvoros

Matule, garnys 
ndj ir , mergytę. Tai dovanojo 
šeimynoms, kurias mylėjo. Gar
nys gudrus. Kai Ši jauna po
relė užaugs, tai gal iš jos iš
sidarys keturi. Kas Žino? Na, 
ir garnys gaus vichą ar kitų 
gurkšnį praryti. Reiškia, laikai 
gerėja, nes jau1 garnys pradeda 
skraidyti.

VnŽkioj fdltnlkiui JondiMį 
Juozai, Vihcai, Aittanukitf. 
No tik Jtovos ir OmttėM. 
tr Alenos It J^airiMės, 
Bot važiuoja ii* Stas'iuiės, 
Megės, Agė» ir 'Katriutės. 
Jau' MuŠinskoo VAŽImri rohgtmi, 
Vilimaitis pasirengę^’, h* tt<

Galito matyti, kaip pas mu
mis Clevelando žmonės yra 
kviečiami Į piknikus ir kito
kius parengimus. Seniau mos 
dėjome 
mus ir

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanika Avenue Phone Yards 1188

Mirė Primas Urbšaitis, 67 
motų, gyvenęs ManoMteo, Mich. 
Rimas buvo parvežtus į Cle
velandų ir palaidotas 10 d. rug- 
piuČio. Vėliosios paliko trys 
broliai: Jtiozns, Andrius ir Kle
mensas, ir trys seserys: Ona 
Liutvinienė, Marijona Astrau
skienė ir Agota Urbšaitė (Lie
tuvoje) .

AblslnlcčlnI esą gana ramus 
žmonės. Jie 1ŠIįsais metais 
nevartoja alkoholio. Bot pra
sidedant karui jie pasiruošiu 
pralieti kraujų ir pasigeriu.

grtržil duktė pavogtu Šitokiu 
Rudu. BevnJkščiodrima 1 lem
ia (l-oks dukters vardas) Bu
karešto Šalutinėmis gatvėmis, 
pamačiusi ripalplislą moterį. 
Jai hcsilrlusiant prie ripalpu- 
štos, šalį važiavęs gružus 
imtomohllis. IŠ Jo išlipęs gra
žus ponas ir pasiūlęs sergan
čių moterį nuvežti j savo gy
venamų butų, Įlanka pashi- 
lyriią priėmusi, Įlipusi Į auto
mobilį ir nuo to laiko dauginu 
nlekeno nematyta, Preturo 
banda stengėsi suvilioti gra
žias moteris 17 — 25 m. am
žinus.

Apsivedė
f ♦

Jau bus pora mėnesių kaip 
apsivedė Stanley Pakuckis. 
Nors ir buvo apsivedęs, bet 
niekam nesakydamas jis gyve
no pas savo tėvus, šiomis bet
gi dienomis jis apleido tėvus 
ir nuvyko gyventi pas savo my
limų į CdurribiM, Ohio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vaL, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St, 
TaL Boulavard 1401

GAS DENTISTAS K-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Frunchrto 
Tol, offlco Luf. 8650; rus, Virg. 0069JOHN B. BORDEN

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Itoad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kitądien nuo 9 iki 6 

Vakarais: Punodllio. Sorodos ir 
PBtnyilos 6 iki 9 

Tol of o nūs Canal 1175 
Namai r 6469 S. Rockvell Street

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedtl. pagal sutarti 
Bes. 6631 So. Califomia Avenae 

Telefonas RepabUe 7868

Rugp. 12 
savaičių atostogoms gerai žino
mas biznierius Jomis Brazys 
su žmona ir šeimyna.

RugpiuCio 4 d. viešėjo Clo- 
velande pas savo gimines Juo
zas ir Ona Statttai iŠ Wrišhing- 
toh, D. C. Vyras išvyko algril 
j WashingtonQ, o žmona pasi
liko ilgesniam laikui

Neužmirškite, kad Jaunų Lie
tuvių Socialio Kliubo piknikas 
įvyks rugpiučio 18 d. Piliečių 
rikyje.

Kunigas Staigmenas ketina 
lankytis Clevelande sehmadie 
nį, rugpiučio 25 d. Turės pra
kalbas Machutos Darže 
Staigmenas yra 
bų sakytojas, ir 
tuviai vėl turės 
bant išgirsti.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OflzuM ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
lik: 8 po plot, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedlliomii nuo 11 iki 1 p.p. 

IU LAFAYKTTE 8061.

Tel Ofiee Wentworth 8380
Rea. Hyde Park 3895 #

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku Ilgu gydytoja

VAITUSH, OPT.
■ UBTŲVIS, 

ių įtempimu, kuria 
galvot ’ MkaudJjlrrid, 

o, nervuętu- 
rit), atitaiso 
ratų. Prtren- 
suose atziti-

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

SUNtJS
2814 West 28rd Place Phonee Cana] 2516—-Cicero 6927

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

■rU 47th 8tn»t 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaru. 

Rensdoj pagal sutarti.

Ofiso Tel. Calumet 8898 
Bes. TeL Draatol .9191 

. Dr« A* Am» Rotii 
Rusas Gydytojas I 

Moterišku. Vyrišku, 
ehroniiku 1 

Ofisas 8192 Sa. 1 
i 2 ::_i _ 

Valandos: 2—4, 7—9 
diliomis ir šventadl

AJL.Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 ild 11 valandai ryte 
nuo 8 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

šiame kaimely gimė prezi
dentas Warren G. Harding 70 
metų atgal. Todėl šiomis die
nomis jo gimimo sukaktuvėm? 
paminėti šis kaimelis rengėsi 
gražų apvaikščiojimų turėti — 
sodinti gražias gėles ir aplan 
kyti namą, kur prezidentas bu
vo gimęs.

šį apvaikščiojimą rengė bu
vusio prezidento antras pus
brolis, Loren Harding. Šičia 
gyveno, plati Hardingų šeimy
na. Čia jų buvo net penkios 
šeimynos.

Hardingai paeina iŠ Penn- 
sylvanijos. Šičia apsigyveno jau 
npie 100 metų atgal.

— Vosilka.

Pas mus, kaip rodosi, 
deda visko atsirasti, štai 
mis dienomis viena moteris nu
sišovė. Sakoma, ji buvusi ko
kia toi ragrtna. Bet keista, nes 
šioj gadynėj raganų, rodos, jau 
nebėra. Si.‘lig policijos kvoti
mais pasirodė, kad saužudystė 
papildyta dūliai proto pamiši
mo. — V. N.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARGHER AVENUE 
Telefonus Virginia 0986 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
0-8 v. v. Nodllloj pagal sutarti

Telefonai Yards 0994 

Dr. Maurice Kana 
4631 South AsMaad AvaaM 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. L

7 iki 8 vsL NedU. nuo 10 iki M

Optometrioslly Akiu SpecUHstM.
.Palengvins akli 

esti prležn'ffthnl L 
svaigimo, aklu aptemimi 
tuo, skaudama akių kai 
trumparegyste ir toliregj 
gia teisingai akinius. Vi 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai*. SpeęialO atyda atkreiptam | mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 ild 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland. Av.
Phone Boulevard 7589

Paroda prie banko

Lietuvių bankas CleVelande 
išmetė iš namo kokį ten Moc
kų, kuris turėjo užsitraukęs 
paskolų ant namo ir nemokė
jo jos. Taigi kai kurie asme
nys rodydami užuojautų išmes
tajam atmaršavo prie banko 
su paroda. Tačiau vis vien 
Mockus buvo išmestas iš na
mo.

Parocj^, reiškia, nieko negel
bėjo, 
jeigu

iotemms nuo 
‘paaugo Ii. JBdt 

nutverti 
Pro kiras p da
žniausia vei-

Abisiniečių “karo 
žmonos”

A. PETKUS 
1410 South 49th Court Čicefo Phone Cicero 2109

Juozas Baltrušaitis 
na ir kartu su jais

Lai būna ir kitiems pamoktų: 
kad nereikia eiti pas čigonę 
savo pilvą gydyti. Vienas Žmo
gus, gyvenąs Corning A vemto, 
wesįsidėjo, turėjo storą pilvą 
ir norėjo jį suplonyti. Taigi jis 
atsihmkū pas čigonus, kurie 
buvo apsistoję, patarimo pasi
klausti.

čigonė, poklausinūjusi žmo
gelį, stiptato, kad jis turi $4,- 
000 paslėpęs savo skiepe, či
gonė liepė jam pinigus atneš
ti. Storapilvis taip ir padarė.

čigohė suvyniojo pinigus ir 
aprišo jais pilvų. Ji liepia taip 
nešioti pinigus tris dienas. 
Žmogus neštojo. O po trijų 
dienų atrišo ir nustebo, ke.i 
rado vietoj pinigų tik popier
galių snujrilę.

Vyras m&iskubino Į polici
jos stotį'. Bot pdlieijaj nuvy-; 
kusi | vietą, kur čigonai bu
vo apsistoję, jų neberado.

Vietos spauda juokiasi, kad 
čigonė Vis vien pngelbėjusi 
storpilviui, nes, girdi, dabtti 
tai tik jo pilvas suplonėsiųs.

— K.

čia apsivesti negalima

čia apsivesti negalima. Rei
kia važiiioti į Cdlumbtis, Ohio. 
Taip vienas tautietis ir pada
rė. Jis, mat, sumanė Vesti sve
timtautę, tai nusitarė vesti ki
tur, kad niekas nežinotų. O 
dar apsivedus rėikia gyventi 
vienam ir jai vienai. Porai me
nesių praslinkus po vedybą 
tenka Viskas susikrauti ir pri
sakyti, kad jau 
good bye.

Tiesą pasakius 
išradimas. Nes 
galima dar kiek 
Wėll, įvairių išradimų yra

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistoa

VulnndoM nuo 0-9
2420 Wc»t Marąuettc Road
arti Wcutorn A v®. IHmlook 7828

Ir garnys nesnatftlžia. šio
mis dienomis jis aplankė Be
leckus ir paliko jiems gražų 

Garnys su- 
pačių dieną 
Ten pp. Ge- 
gražių duk-

GERB. Naujienų skaityto- 
škiitytojai prašomi 

4>ttklniy reikalaU aiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
IČaujieDOse.

su žmo 
p-le Li

lija Braziutč (Jono Brazio dūk 
bū) buvo išvykę dviems savai
tėms Atostogų. Lankėsi N i ag n 
ra Falls, Kanadoj ir Detroi 
te. Ni N.

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Kctv. nuo 10 iki 8 v. v. 

, 1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Sor. Fčtn. Sub. 10-8 vai. vak.

Tel. Chieago Heights 1131

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4031 South Aahlnnd Avonuo, 
Ron. 0515 S. Rockwell St. 
Tolophoncn Ropublio 0723. t

Rcn. 1227 S. 60 Av«h Cicero 
Tolo pitono: Ulcoro 5300.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Donrborn St. 
Kanib. 1431-1484—.’l’ol. Centrui 4411-2 
Namų Ofisas—8328 So, Halsted St. 
ValitndoL. J___ ; .L

Tol. Boulovanl 1810 
KotvirtadionlaiN ir Hokmadionluls

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

,.t Reumatizmas ir Širdies Uitos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 PJL 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49

Kviečia j pikniką 

“KtmkUl, kirtikui kunkuliukai 
PUmpul, pumpul pumpuliukai

Abisinijos karalius yra išsi
taręs, kad karo atveju jis puls 
vadovausiąs savo kuriuomenol 
Jodamas baltu arkliu. Sąry
šy su tuo laikraščiai rašo,
kaip abisiniečių kareiviai vyk
sta Į frontą. Pirm negu iiblrii-* 
n iečiai palieka savo kaimą, jie 
suruošia smarkų užslgūrlmą. 
Toki jau tradicija, kad karei
vis skirdamasis su savo na
mais turi Išsigerti. Tai esą 
tarytum mirti pasmerktųjų pu- 
skuthiė vakarienė. Kareiviai 
prisigerią Iki sąmonės neteki
mo. Jų rėkimas susiliejęs su 
arklių žvengimu ir motorą 
Juokais. Kareiviai 
turį gana daug, 
esanti ypatinga 
rų” kategorija.
rąją žmoną palieka namie ve
sti ūkį ir nugini! vaikus. Bei 
vyras Išvykdamas į karą imąs 
su savimi He tik šautuvą, bdt 
ir “papildomąją žmoną“. To
dėl paškui abisirilečių kariuo
menę nuolat seką didžiuliai 
moterų buria). Tokios mote
ry b fronte rūpinasi, kad “vy
rui“ getai sektųsi. Ji jam pa
siūlanti palapinę, paruošianti 
valgį, taipogi allidkanti ir ki
tas “žmonos pareigas”. Todėl 
kareiviai nepaaiiigsla nami|. 
U_____ _______ i___!_____

AKUŠERES

Musų garsiame Akrono irgi 
pusitidko, kad iihučią kai ka
da galima parinkti, štai Šiomis 
dienomis ir varpai suskiimbū- 

Surbelis apsivedė, 
laimingo gyvenimo

taruoju lai 
kęš riuinųnijojJB'tikovinoje ir 
kitlir iJriiką^iwjp Balka
nų ųoąUjš j’Įs^iJ^ežęs į Pietą 
Ameriką 297 m^^ginaš. Pretd- 
1‘tii iiėnušlsekč su ruinuną 
dvarininko Hermano dukters 
iprivogimu š. m. gegužes mė
nesį. Turtingas dvarininkas 
HopagnltCjo pi/i^ti' privatiš- 
kiems sekliams apMdketi. Jis, 
sekė ne tik savo dukters pč-. 
domis, bet policijrii padėjo su
gauti ir patį Ptetrtrą. Tiki
masi, kad prisiselcšią atidengti 
visų baltąją vergių pilelių 
tinklą Balkanuose. Hcrmaho 
.m....  . ui ......... . 1 ■ m 1—

Musų lapelio redaktorius jau 
rašo iš Lietuvos. Bet ir ten im
damas jis neužmiršta Felikso 
Vaitikahs, Grigaičio ir visą an
tro skridimo ■ rėmėjų. Vis su
teikia gerų lubų dieną.Koks 
jis gerAs. Ha, lamu* '

Seku jo pėdomis

Šiomis dienomis mažo buvu
sio redaktoriaus pavaduotojas 
tikrai srika jo pėdomis, nes pik
niko garsinime Užlipino savo' 
atvaizdą.

Darbui povai juda ir kruta. 
Bet k Ai reikia gauti darbas, 
tai yra sunku. Matote, dabar 
yra Atostogų laikas.

— Birtų n.

“Beri i nėr
Ša apie sensacingą baltųjų ver
gių pardavėją naridoš suėmi
mą ,Btikarošto. Bmidui Vado
vavo viso pasaulio policijai 
įaijs’tiimas, moterų savilloto- 
as, rilmUnafi Jitiius Pretnras, 
euriuo labai cloąMsi Ir tarp
tautine lyga 
pardavinėjimo 
visos pastangoj’A jį

spaudoj fiforus aprafiy- 
kvletimuM. Šiandie gi 
yra, kviečiama fiudar- 
eilėmis, ‘lieva dainelė- 
žmogus pasiskaito ir 

pajunta lyg smarkesni širdies 
plakimą. Ir Veža lengviau sa
vo kvoteriuką j pikniką.

Klausimas, ar nebūtų gerai 
tą daryti ir tavernonis-salhiH 
name, t. y. kviesti publiką dai
nomis? Gal iA tikrąją salitmi- 
ninkul tiltėtų atkreipti dėme
sį, biznio sumetimais, J paduo
tą aukščiau iškarpą Iš kvieti
mo Į Šv. Jurgio parapijos pik
niką?

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
^^Tsl. Yardt 1829

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Aki* 

maino.
OfiMus ir Akiniu Dirbtuvl 
756 West 35th St 

kampa* Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 yal. dlėn#/

Mrs. Anella K. Jarusz 
, s. . ., „ PhyUlčAl Thetapy

aad Midwife
VVcHtern

■ Avė., 2nd Hoor 
Hemlock 0252

Patarnauju prie 
9 gimdymo namUo 

■ «e Hr liKOniniHe,
duodu massage 
eleetrie treat-

V mept ir ma&ne-
kl Ja tdc blankets ir tt

/i .Įlipi: Moterims ir mer- 
HHHMBMBBI Kinomą patari* 

. • mUi dovanai

Phone Monroe 8877

L J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street ‘Phone Canal 6174

_____ ____ !_________ —L____ ;__ i___U__“ ■ '_________1________________

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per <81 
metu* kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liraa. 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th SU netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare. 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Šyde Park 6755 ar Central 7484

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDĖIKIS 
ir TfiVAS

Uitotari. 8*Iy«o. 
Lengvais IŠmokijimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedrie Avetiue

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
--............... - - ..... ....................................... —

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Are. 
. 2 lUbOS 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki 6 
vat po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nediliomis nuo 10 iki 11 
valandai dieną

Phone MIDWAY 2886

vakarui s nuo (J iki 8:80. 
'ei, Boulovard 1810

pintai nutarties
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kad

Nukritę kainos

Bobų vaina’

me

Vienatinė Tokia

The Dainabaltos, sakytum la

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

PLACt

VVATCH
OUT

Iu.fi ••ji l

purelAkl- 
kim non 
greičiau- 
vyrcHnJJJ

Ir jus gausite augščiausios 
rųšies kurą, švarų dastatymą 
ir garantuotų užganėdinimų 
jei/ daleisite mums pripilti jū
sų skiepą su Consumems An
glimis arba Coke.

Jus gausite didesni pasirin
kimą ir geresnes prekes de- 
partamentinėj krautuvėj, jei 
pirksite anksti.

Adpai
JOKB 

OLOSE 
BES1DE 
vou.

— Per paskutines 
nuo birželio vidų*

CM . 
LOOK-' 

looc a,t 
MGr 

PE-TfeClO&M

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

THBY 
go!

IT MUŠT

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

£A££<rndCftOSS 
/ Two Yfaks, A

Gaisrų sezonas 
Lietuvoj

Lanko ekskursijos.
Zarasai—gražiausia Lietuvo

je, gilintos atžvilgiu, vietų. To
dėl nenuostabu, kad Zarasus 
lanko daug ekskursijų, net iš 
tolimųjų Lietuvos kraštų, šio
mis dienomis buvo atvykusios

VARLIAI. — Kamajų vai., 
Rokiškio up. birželio 13 d. kai
mo ganyklose Angelė Gudienė 
baslių praskėlė Pelkuvicnei 
galvų, sumušė krutinę ir šo
nus.

TELEFONUOKITE DEL MUSŲ KAINŲ 
ŠIANDIEN.

Išaiškinta baisi 
žmogžudystė

RAUDONU. — Visiškai kri
tus bekono, javų ir pieno pro
duktų kainoms, šiais metais 
ūkininkai neturi vilties sumo
kėti mokesčius. Taip pat yra 
beviltiškų skolų.

PANEV1MYS. — Panevėžio 
Naumiesty nuo nuodingų mu
sių (kandimo jau* mirė du dar
bo žmonės.

UKMERGE. — Musninkų 
valsčiuje, Ukmergės apskr. ne
senai Įvyko nepaprastai žiau
ri žmogžudystė. Visas reika
las tik šiomis dienomis išnar
pliotas ir perduotas teismo or
ganams. Netoliese nuo Mus
ninkų miestelio randasi pui
kus ir turtingas Butėnų ūkis. 
Birželio pabaigoje vyresnysis 
Butėnų sūnūs panorėjo Įsikin
kyti arklius ir vykti Į kažko
kias vakaruškas. Tėvas nelei
do. Tos pačios dienos vakarų, 
kai senasis Butėnas buvo išė
jęs Į savo kitų sodybų nakvo
ti, ten atskubėjo Įsižeidęs sū
nūs ir bemiegant} tėvų kirviu 
nužudė. Ten pat tvarto iškasė 
duobę ir lavonų pakasė. Vir
šuje užgriozdino didelę krūvų 
akmenų. Kai namiškiai susi
rūpino dingusiu šeimininku, 
tėvažudys juos guodė, kad tur 
būt tėvas bus išvykęs j Kau
nu. Kol kas jis dar labiau ma
skavo tų vietų, kur pakasė tė
vo lavonų. Tik jau penktų die
nų tėvažudys parašė policijai 
pranešimų apie “paslaptingų” 
savo tėvo dingimų. Tačiau at
vykę policijos atstovai jĮ pra
dėjo kvosti. Policijos atstovai 
Čia pat tėvažudžiui pareiškė,

kelios ekskursijos: Biržiečių 
Mųrijampi/llečių, Ukmergie
čių ir kitos. Daugiausia prad
žios mokyklų mokytojai, ku 
rle nori pažinti Lietuvą.

Nuo musių mirė 2 
žmonės

sunkių užduotĮ; kur visi link
smai sau prie vieno stalo pie
tauja Ir jaučiasi esu namie. 
Toki namai gali rastis tik kai
muose ir mažuose miesteliuo
se, bet ne čia, didžiajame 
Nęw Yorke. Apie namus tūli 
kaip kalba: Ar dabar yra 
žmogui reikalingi namai? Ir 
š| klausimų aiškina: Žmogus, 
girdi, gimsta ligoninėje, nuga 
a ūgy k loję, 
rotušėje—*

KAUNAS 
4 savaites, 
rio ligi liepos vidurio, visam 
krašte padažnėjo gaisrai. Visoj 
Lietuvoj priskaitoma per tų 
laikų apie 100 gaisrų. Šiemet 
gaisringumas stipriau pasirei
škia. Labiausia' gaisringa Dzū
kija. Dauguma nukentėję nuo 
gaisrų yra neturtingi ukinin-1 
kai, kurie retai kas yra ap-| 
draudę savo turtų dėl aukštų 
draudimo mokesčių.

Pačioj prauzioj sakau 
čia kalbėsiu ne apie musų že
mės moteris. Kalbėsiu apie tas. 
kurios rodosi atvykusios iš 
Marso ar kitos planetos ir nu
lupusios Broadvvay gatvėje.

Pati New Yorko Broadway 
yra garsi todėl, kad čia ran
dasi daugybė visokių teatrų. 
Broad way reiškia — pintus 
kelias. Ir tikrai Brondway, kaip 
New Yorkui, yra plati gatvė. 
Times Sųuare, Broadway gat
vėj, reiškia daug inaž tai. ką 
Chicagoj reiškia Loop. Ot, 
Times Sųuare apielinkėj ir pa
matysit nemažai tų, sakytum, 
iš kitų planetų nulupusių mo
terų...

Sekmadienio popietis birže
lio mėnesio pabaigoj. Oras gan 
Šiltas. Saulė svilina kietus ak
mens trobesius. Vienoj Broad- 
way kertėj tarp einančių ir 
bėgančių žmonių pastebiu ypa
tų, j kurių gerai įsižiūrėjus 
galima spėti, kad ji yra mote
ris. Bet ji nepanaši j moterį 
gimusių Šiame griešninkų pa
sauly, kur tiek daug vargo ir 
skurdo randasi! Kur gyvenimas 
daugeliui yra toks žiaurus ir 
kankinantis, kad kartais prisi
eina sutikti su garsaus Angli
jos rašėjo Bernard Shaw pa
sakymu, jogei šis musų kamuo
liukas. kurį mes vadiname že
me, yra niekas kitas, kaip tik 
savo rųšies beprotnamis, t. y. 
kur kitos planetas savo bepro
čius pasiunčia, ir todėl mes čia 
gyvename kaipo kokiame kalė
jime arba planetiniame beprot
namy.

Iš kur ta moteris buvo at
keliavus, ar jų čia kas atsiun
tė iš kitos planetos kaipo ko
kių nusikaltusių, nesiimu sprę
sti. Bet va jos išvaizda: Kojos 
plikos, kojinių-pančiakų neturi 
Kojų pirštų nagai raudoniu lyg 
butų kruvini. Pačios kojos at
rodo visai naujos arba nevar
tojamas 
bai minkštos. Apautuvai pana
šus j Švento Pranciškaus vy
žas; tik ploni padai skiria ko
jų nuo žemės, o viršuj pora 
mažų dirželių. Vyžų užpakali
nė dalis turi ilgus smailius pa
galius prikaltus taip, kad mo
teris stovi lyg pasistiepus ir 
norėdama pakilti j orų ir ke
liauti ten, iš kur yra atvykus. 
Jos drabužiai visai kitokie, ne 
kad mano motušė dėvėdavo; 
visus juos galima butų sudėti 
j vienų brusloto kišeniukų. Ant 
dešinės kojos užmovus kokių 
tai grindinę su daugeliu viso 
kių blizgučių. Ant kairės ko
jos prisirišus laikrodėlį.

Rankų pirštų nagai irgi rau
doni, lyg kruvini, kaip ir ko
jų. Skirtumas tik toks, kad 
rankų pirštų nagai yra smai
li, ir galėtų bile ką greitai su
draskyti 
blizgančiais žiedais 
ir su rankomis, kurios turi net 
po kelis žiedus. Ranaos baltos, 
puošnios ir atrodo niekuomet 
nevartojamos, tik pakabintos 
abiejose kūno pusėse ne dar
bui, bet madai.

Burna, lupos atrodo irgi kru
vinos, tarsi ji butų kų sudras
kius ir krauju save vaišinus. 
Veidas rausvas, bet nosis nėra 
raudona. Kaklas taip gražiai 
nutekintas, kad turi visiškų 
grožį. Ant kaklo užnerta koki 
tai lenciūgai, ausyse rinkės, o 
ant jų kabo akmens ar stiklo 
gabalai. Tik nosy rinkės nėra. 
Akys gana (tamsios; tamsios 
ir akių blakstėnos, kurios yra 
susisukusios j smailius lyg ežio 
spyglius atskirais plaukelių 
kiekiais. Antakiai daugiau pa
našus į kiniečių, ir nenatūra
lus. o dirbtiniai; tik juodu pai
šeliu nubraukta, ir viskas. Ar 
ši moteris yra kada turėjus 
prigimtus antakius, neteko pa
tirti. Dabar betgi ji turi tik 
dirbtinus. Visa jos išvaizda

ZARASAI. rr— šiais 
tais zarasiečiai sulaukė 
daug vasarotojų, kurie atvykę 
gauna butų ir pragyvenimų la
bai pigiomis kainomis. Ypač 
dabar, kada baigė Įruošti sa
vivaldybininkų vilų, tai vasa
rotojai visai bus patenkinti, 
nes visas pensijonatas parai 
tekainuoja 3 litai. Be to, geras 
patarnavimas ir visi patogu-

knd dar 4 mėn, prieš tai jo tė 
vas Įteikė policijai 
mų, kad jei su juo 
Įvyks, tai kaltininku 
sla laikyti teks jo 
sūnų Viktorų. Kai jam buvo 
parodytas tėvo pareiškimas, 
jis nusilpo ir visiškai prisipa
žino atpasakodamas smulkiai, 
kaip atliko savo baisų darbų 
ir kur pakasė savo tėvų.

Pirštai apkaustyti 
Tas pats

•tamsus. Vienok galvos plaukai 
lai šviesiai geltoni, kaip linų 
kuodelis.

Kaip skiriasi ji nuo Žemės 
sesers, kuri savo prigimtu 
grože puošia musų gyvenimų. 
Ir jeigu musų visos moterys 
taptų tokiomis dirbtinėmis mo
terimis, kaip aprašyta aukš
čiau, tai kas atsitiktų su visu 
pasauliu? Su pasauliu gal nie
kas neatsitiktų, bet kas atsi 
tiktų su musų civilizacija?

čia norėčiau padaryti vienų 
palyginimų Ir pavartoti žodį 
"termites”. “Termitas” yra 
tam tikros rųšies skruzdės, 
kurios suėda New Yorko senų 
namų medinius balkius ir pats 
namas dėl ta turi griūti.

Garsusis Ne\v Yorko Metro* 
politan operos namas, pavyz
džiui, šiuo laiku yra užsiveisęs 
tomis namų grlovikėmis. Išva
lyti jis kainuos tūkstančiai do
lerių. Ir jeigu “termites” gali 
kenkti New Yorko namams, 
tai New Yorko dirbtinės mo
terys tiek gali kenkti clviliza-

“Moteris New Yorko Broad- 
vvay gatvėj”, apie kurių čia 
kalbu, yra visai nepažįstama 
Amerikos mažų miestų ir kai
mų gyventojams. Iš kur tokios 
moterys yra atsibeldusios ii; ar 
jos yra turėjusios kada spar
nus, kaip “termites”, neteko 
patirti, bet čia pačioje New 
Yorko širdy jų yra daug. La
bai yra gerai, kad tokių did
miesčių, kaip Now Yorkas, gy
ventojų kiekis sudaro įtik ma
žų nuošimtį visos Amerikos 
gyventojų. Ič iš tų didmiesčių 
gyventojų panašių moterų yra 
tik mažą dalis.

Kaimo pilietis ar pilietė at
lanko New Yorkų, nueina pa
žiūrėti garsių vietų: knygynų, 
muziejų, garsių teatrų, Radio 
City, Empire State namo ir tt. 
Jie, kaipo svečiai, visu tuo gė
risi; jiems tai atrodo net ste
buklinga. Vyksta jie į kaimų 
ir ten kalba apie grožį, kokį 
matė dideliame New Yorke. 
Neretai grįžta vėl j didmiestį, 
ir galop nė nepajunta, kaip jis 
arba ji apsigyvena New Yorke. 
šie nauji New Yorko gyven 
tojai ir gyventojos greitai pra
deda save kaišytis svetimomis 
plunksnomis, kad kiek pasivy
ti pirmiau apsigyvenusius di
džiajame New Yorke.

šitos nelaimingos moterys 
susispiečia į naktinius kliubus, 
kafeterijas ir girtuokliavimo 
vietas ir iš to pragyvenimų da
ro. Kartais reikia stebėtis, kaip 
tokia nelaiminga moteris yra 
save paaukavus tam visam ne
padorumui. Prie tokių dirbtinų 
moterų greitai prisikabina vi 
šoki gyvenimo išmatos ir bal
tosios vergijos platintojai, nes 
jos Savo kūno puošimu parodo, 
kad su tokia profesija sutinka.

Kodėl toki reginiai slan
kioja Broadway—ta plačia 
vingiuota gatve? Atsakyti šį 
klausimų nėra lengva. Bet ga
lima nurodyti, kad apie 3,- 
000,000 žmoniškų esybių da
bar visai nežino ką reiškia 
tikrieji namai. Namai, kur 
motina gamina maistų, kur 
sesutė skambina pianų, kur 
jaunasis brolis krapšto galvų, 
nes jo mokytoja davė jam
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lirtoko Nkllvhi Kirminų (talpirl lino- 
imi kuilio Apokrifų Klriiilnijl kurie 
mtlkliio nvol'tiitn. .įeinu Judų kūdiki* 
yni Kilpini* ir jokio* kilo* Hk<>« mnu- 
l'fo jliono rimti, JKAKOK1T KIRMINU! 
Altlo ftimklnl rodo I jiurn:

lAblyAklmitM. NiimeiikA JI mim. priminu 
upeli Ino. nuriiiminiim, miolnlliil* mmlen 
1<riip*(lnl*jlmim, nernimi* nnpnnl. Klin
tiniu* iltiniu mielinui rubli vAiiilnnm.
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PLATT DRUG CO,
1801 SO. ASHLAND AVĖ. 

l’honc Cannl 0330

Daug vasarotojų 
Zarasuose

nemažai jų glaudžiasi 
gėlės” ir 

paprasto supratimo, 
kad dirbtinė moteris nėra ti
kus rinitam gyvenimui.

—Rytietis.
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navimu*. VienlntfilŠ tokia lietuviška latalgA Chlcagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
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Moteris Broadway 
gatvėj

grs (Smpany, 
Ijcoal- coke - ice

, apsiveda miesto 
clty Indi, valgo ka- 

miega apartmente, 
susirgęs grįžta atgal j ligoni
nę, numiręs palaidojamas gru- 
bortinis koplyčios; lodei na
mai visai nereikalingi. Vienok 
žodis namai dar randasi vi
suose žodynuose. Bet tas Žodis 
“namai” daugeliui New Yorko 
gyventojų yni Jau beveik ne
suprantamas.

Be namų, be giminių Broad- 
way dirbtinė moteris valgo 
kofvterijose; jeigu ji dirba 
ofise, tai jos uŽveizda neretai 
reikalauja, kad butų dirbtinė. 
Ir jeigu ji nori puoštis žvėrių 
kailiais, tai turi būti prielan
ki tam, kas jų samdo ir jai 
algų moka. Tankiai tokiu dir
btinė moteris turi pasiduoti 
visokiam likimui. Grįžta, sa
kysime, namo, į viešbutį ar 
apartmentų, kur gyvena tarpe 
keturių sienų, be draugų ir 
pažįstamų, apie ketvirtų va
landų ryto. Kur ji praleido 
naktį, kas žino? Karlais nė ji 
pati nežino. Gal atmena prad
žių vakarinės istorijos, bet pa
baiga ir jai pačiai miglota.

Tokia moteris, jeigu ji turė
tų namus, kuriuos jos motina 
tvarko, kur giminės ir draugai 
jų gelbėtų, veikiausia nepasi
duotų nelemtam likimui. Bet 
čia yra didmiestis, gili ir ban
guojanti gyveninio jura, kur 
daug visokių baisūnų jai pas
toja kelių. Čia ir randasi lo
kių dirbtinų moterų, kurių 
gyvenimu niekas nesirūpina.

Jeigu ir musų žemes sesers 
taptų dirbtinomis, tokiomis 
apie kurias Čia kalbų, tai ne
tik didžiam New Yorke, bet 
ir mažame kaime namai ne
tektų šeimininkės ir kartu vi
sas draugijinis bei šeimyniš
kas gyvenimas turėtų iširti.

Moteris, kuomet ji yra blai
va ir naturališka, būna visų 
gerbiama. Bet, kuomet mote
ris tik dėl moderniškumo 
tempia savo prigimtų išvaiz
dų ant visokio kurpalio, tai 
pasidaro šlykšti žiūrėti. New 
Yorko Broadway’je yra jau 
nauja plaukų dažymo mada. 
Plaukai turi būt žali, kaip ža
lia žolė. Na, ir bile dienų, be 
abejo, atsiras drųsuole, 'kurios 
gražus geltoni plaukai pavirs 
į žalius ir, ve, moters galva 
atrodys lyg lietuviškas kupstas.

Noriu dar keliais žodžiais 
prisiminti ir apie musų bro
lius vyrus. Vis viena, vyrai 
savo išvaizdos taip nesąžinin
gai nedarko, kaip kai kurios 
moteris. Tiesa, aštria geležė
le jie save pamaino iš plau
kuotos beždžionės į švarų 
žmogų. Bet tai beveik ir vis
kas. Tik stebiuosi iš vyrų, 
kad 
prie tos dirbtinės 
neturi

Anglų Kalboj
I f »>**• ! I
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KAS IŠ6J0 Iš TO RAKETO

Vakar “Naujienose” buvo įdėta žinia apie tai, kad 
dženitorių unija Chicagoje jau pašalino apie 10 dženi
torių, kurie veikė vadinamam “eilinių narių” (rank and 
flle) komitete ir kovojo prieš unijos viršininkus. Paša* 
linti iš unijos, tie dženitoriai neteko ir savo darbų.

Vienas komiteto lyderių dabar, sako, įsitaisęs 
smuklę. Jam, gal būt, nėra bėdos. Gal ta kova prieš 
unijos viršininkus jam ir pagelbėjo įeiti į biznį, kurio 
jisai troško? Bet kitiems “eilinių narių” kovotojams 
šiandie vargas, netekus darbo. Mums jų gaila. Mes juos 
bandėme nuo tos nerimtos kovos sulaikyti, nes buvo 
galima pramatyti, kad jie ją pralaimės ir turės nuken
tėti. Bet jie nenorėjo musų patarimo klausyti. Jie mus 
net smerkė, kaipo “darbininkų priešus”, už tai, kad 
mes bandėme jiems patarnauti geru patarimu.

Tas visas sumanymas su teismo pagelba sutvarkyti' 
vidujinius unijos reikalus buvo nesąmonė.

Dabar galima įsivaizduoti, kas butų atsitikę, jeigu 
“Naujienos” butų aklai rėmusios tą komunistų sudary
tą “eilinių narių komitetą” ir butų raginusios lietuvius 
dženitorius sekti paskui jį: kova butų buvusi vistiek 
pralaimėta, bet šiandie butų netekę darbų ne dešimtis, 
bet, gal būt, keletas šimtų lietuvių dženitorių!

Komunistų klika, kuri įtraukė dalį lietuvių dženi
torių į tą neapgalvotą kovą su unijos viršininkais, da
bar sėdi ausis suglaudusi. Ar ji suteikia pagelbą nuken
tėju šiem s? Ar rėksnėj 4p, “Vilnies”, kurie per metus 
laiko begėdiškiausiu budu kurstė “eilinius” dženitorius 
prieš/Naujienas” už tai, kad jos tam komunistų rake- 
tuiyfiepritarė, — ar jie ima dabar ant savęs atsakomybę 
už^nukentėjusius? Kur tau! Jie tik žiurėjo, kaip iš to 
kivirčo unijoje pasinaudoti.

Per metus su viršum laiko tas komunistų kontro
liuojamas “eilinių narių komitetas” kolektavo pinigus 
neva bylai vesti Ar aukavusieji dženitoriai žino, kiek 
aukų tas komitetas surinko ir ką jisai su jomis padarė? 
Lyderiai, gal būt, dabar už tuos pinigus smukles per
kasi.

Komunistiški raketieriai, kurie stovėjo komiteto 
priešakyje, buvo sugalvoję gudrų “skymą”. Jie sake, 
kad iždas turįs būti tvarkomas slaptai, idant unijos vir
šininkai nepatirtų, kurie dženitoriai prieš juos kovoja 
Bet to “skymo” vadai turėtų išduoti atskaitą bent 
tiems, kurie dalyvavo jų susirinkimuose. Dženitoriai, 
kurie per mėnesių mėnesius veikė kartu su komitetu, 
lankė mitingus ir aukavo, turi teisę žinoti, ką jisai pa
darė su finansais, šitos atskaitos privalo reikalauti 
ypač tie dženitoriai, kuriems teko nukentėti, praran
dant savo, darbus.

Jeigu iš šitos skaudžios lekcijos dženitoriai nepasi
mokins, tai tie patys arba panašus “skymeriai” netru
kus sugalvos kokį nors naują raketą ir juos dar labiau 
nuskriaus.

Apžvalga
visuotinis skyrių atstovų su
važiavimas, įvykęs Kaune 1935 
m. birželio 30 d., apsvarstęs 
kultūrinę šių dienų Lietuvos 
būklę, konstatuoja, kad:

REIKALAUJA PILIETINIŲ 
LAISVIŲ LIETUVOJE

Lietuvos Jaunimo Sąjunga, 
artima vai. liaudininkams jau
nuomenės organizacija, nese
niai laikė savo skyrių atstovų 
suvažiavimą Kaune ir be kitų 
tarimų priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama spaudo*, 
organizacijų, susirinkimų ir 
sąžinės laisvės.

Apie tai praneša L. J. S-gos 
biuletenis:

Įvykęs šiemet Lietuvos Jau
nimo Sąjungos suvažiavimas, 
be kitų, vienbalsiai priėmė se
kančią rezoliuciją dėl Lietuvos 
žmonių kultūrinės būklės: 
“Uetuvos Jaunimo SuJunfos

1) nežiūrint, jog gyvename 
aštuonioliktus nepriklausomy
bės metus, lietuvių tautos kul
tūrinis lygis tebėra labai že
mas;

2) Šio žemo tautos kultūrinio 
lygio pagrindinė ir svarbiausia 
priežastis yra suvaržymas Lie
tuvoje žmonėms pilietinių lais
vių. Kadangi kultūra ir gerbū
vis tegali klestėti tik ten, kui 
žmonės yra laisvi tvarkyti sa
vo politini, medžiaginj ir dva
sinį gyvenimą taip, kaip jie pa
tys nori, todėl suvažiavimas

1) griežtai protestuoja prieš 
visų pilietinių laisvių Lietuvo
je varžymus, ir

2) reikalauja spaudos, orga
nizacijų, susirinkimų ir sąžinės 
laisvės.” (JST)

A. S. Trečiokas pranešė 
“Vienybei”, kad viso pasaulio 
lietuvių kongresas išsirinko 
piezidiumą iŠ “Naujienų” at
stovo K, Augusto, SLA. atsto
vo S. VitaiČio, “Draugo” at
stovo L. šimučio, “Vienybės” 
atstovo A. S. Trečioko, “Dir
vos” atstovo K. S. Karpiaus, 
čikagiečio praloto Krušo, p. 
Vronevskio, p-lės Tačionytės 
ir adv. R. Skipičio.

Kongreso posėdžiai prasidė
ję geroje nuotaikoje, rugp. 11 
d.

DEMOKRATINE JAUNUOME
NES ORGANIZACIJA 

LIETUVOJE

Lietuvos vai. liaudininkų 
minties Žmones yra įsteigę Lie
tuvoje pažangių ir griežtai de
mokratinio nusistatymo Jauni
mo Sąjungą, kuri, matyt, yra 
gana populeri Lietuvoje.

Birželio 30 d. Kaune ji tu
rėjo savo suvažiavimą, apie 
kurį jos informacijos skyrius 
praneša:

Dalyvavo apie 100 delegatų 
iš įvairių krašto vietų ir nema
žas skaičius svečių. Suvažiavi
mas apsvarstė visą eilę opiau
sių krašto kultūros ir jo žmo
nių švietimo klausimų. Kon* 
statuota, kad dabartinėmis są
lygomis Lietuvoje liaudies švie-- 
tirno darbas labai sunkus. Vie
na kliūtis — ekonominis kri-‘ 
zis, kita — trukdymai, kurių1 
tenka patirti iš įvairių liaudies 
susipratimo ir apsišvietimo bi-’ 
jaučių jėgų. Bet jaunimiečial 
kurie vienintėliai Lietuvoje 
tikrai dirba liaudies Švietimo 
darbą, pasiryžę jokių sunkumų 
nepaisyti ir atkakliai siekti sa-' 
vo tikslo. -O jaunimiečių tiks-; 
las — apšviesti Lietuvos liau- 
dj, pakelti jos susipratimą irj 
tuo budu sukurti Lietuvai ge-( 
resnę, ląlmipgesnę ateitį.

Suvažiavime išrinkta . naujas 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos' 
Centro Valdyba, kurią dabar 
sudaro: žurnalistas “Laiko Žo-i 
džio” redaktorius Justas Palec
kis pirmininkas; buvimo-- 
kytojas, kooperatininkas Ka-j 
zys Raudonikis — vicepirmi
ninkas ir iždininkas; žąrnalis-i 
tas “Jaunimo” redaktorius 'Ret-į 
ras Kėžinaitis — sekretorius; 
stud. medikas Večislovas Ku
raitis, adv. buvęs Seimo narys 
Aleksandras Toriiau, pedago
gas Juozas Geniušas, žurnalis- 
tas Mečius Gedvilas, stud. eko
nomistas Juozas Vaišnoras ir 
stud. humanitaras Valerijonas 
Knyva — nariais. t

Lietuvos Jaunimo Sąjunga 
yra griežtai demokratine orga
nizacija, ideologiniai artima 
Liet. Valst. Liaudininkų Są
jungai.

va šito savo priekaišto jau bu
vo užsigynęs ir buvo pareiš
kęs, kad “$LA. (turtu naudo
jasi” koki tai misteriški as
mens, kurie “ ‘po padu’ laiko” 
ir “Naujienas”, k Grigaitį, ir 
Gugį, ir Bagočių.

Dabar tačiau, apsisukęs, ji
sai pina naują istoriją ir sako, 
kad forklozuotu ŠLA. turtu 
“da ir dabar naudojasi ne 
SLA., bet Chicagos ‘advoka
tai’. ” Vadinasi, atsirado dar 
viena misterija: kokių tai “ad
vokatų” (svetimženkjiuose) ( 
kurie “laiko po padu” du tikru 
advokatu (be ’ svetimžęnklių) 
— čikagietį Gugį ir bostonietį 
Bagočių —- ir taip pat “Nau
jienas” ir jų redaktorių ir 
“naudojasi SLA. turtu”! Ar 
tai ne publikos mulkinimas?

Jeigu Tysliava nedrįsta ar
ba negali tuos paslaptingus 
piktadarius įvardinti, tai kam 
jisai be reikalo aušina savo 
burną? Ir ko jisai, nedrįsda
mas paminėti vardus tų, kurie, 
pasak jo, daro finansinį nuo
stolį Susivienijimui, terljoja 
“Naujienas” ir Grigaitį, kurie 
niekuomet jokiais SLA. turtais 
nesinaudojo?

Tysliava dar sako, kad “Nau
jienos” kaliais atvejais kalti
nusios “Vienybės” Žmones “ap
vogusius” SLA. šitą naują sa
vo prasimanymą p. Tysliava 
teiksis paremti faktais, nes ki-; 
taip mes busime priversti pa-’ 
sakyti visai aiškiai, kokios rų* 
šies “ku’lturingumu” pasižymi 
tasai ponas.
, , , ,, , ,11. ..»!■> I ■ >»r.     < '

Žydas kapitalistas 
rūpina naciams ;

pinigus
Jokūbas Goldtaitas nėra 

jokiom didvalstybės ambasa
dorius ir jo pavardė nieko ne-į 
sako. G b$gi paskutiniu 
matu apie pooą Goldšmitąi 
Europoje daug. Gold-> 
Šmitas yra bankininkas, kokių 
Buropa turi, Mtig. Jis yra žy-! 
■das. Su šios rųšies žydais hit-. 
IMmas nekariauja. Priešiii-' 
gal, palaiko labai gerus ir net 
nuoširdžius santykius, nors1 
tuo pačiu met.ų .apiė W)00 žy-- 
dų iŠ Vokietijoj turėjo, bėgti į; 
užsienius, o likusieji žydai 
boikotuojami, persekiojami/ 
Goldšinitas ne tik nepabėgo į 
užsienį, bet šiomis dienomis 
nuvažiavo Amerikon, kaipi 
Vokietijos banko atstovas ve-, 
sti derybų dėl naujos paskd-i 
los Vokietijai. Paskolą gali 
duoti tik Amerikos žydai, to-' 
dėl ir derėtis geriau tinka žy-i 
dui. štai čia ir prieiname; 
prie Goldšmito keloinės poli
tinio pobūdžio.

Vokietijai prireikė pinigų. 
Nerems nenoroms tenka ieš
koti paskolų, šitokių pasko
lų butą ne vienos ne tik Vo
kietijoj, bet ir kitose valsty-

melų, kada jau Vokietijai bu
vo duotas metinis moratoriu
mas, hitlerininkai vėl gavo 
15,000,000 dolerių, už kuriuos 
pasižadėjo garantuoti Ameri
kos paskolas Vokictijojė. 1933 
metais, prieš pat hitlerininkų 
įsigalėjimą, jų vadams Ame
rikos milijonieriai vėl sumo
kėjo 7,000,000 dolerių. Vadi
nasi, 1929—1983 metais vien 
Ainerikos milijonieriai sumo
kėjo hitlerininkų vadams 32,- 
000.000 dolerių. Tiek žinoma, 
o kiek sumokėta sumų, apie 
kurias nieks nežino. Aišku, 
kad vjsa tai kraunama visų 
Vokietijos gyventojų sąskai
tom kuri anksčiau ar vėliau 
reikės išlyginti.

Bot pasirodo, 
maža, jei žydų 
Goldšmitas vėl 
Amerikon ieškoti 
kolų. Ar jis gaus

kad visa to 
bankininkas 

nuvažiavo 
naujų pus- 

i —■ kitas 
klausimas. Įdomu betgi tąją 
proga pažymėti, kas padėjo 
hitlerininkams dąsikasti pr o 
valdžios, kas jiems pylė mili
jonus tada, kai hitlerininkai 
dar nieko neturėjo, Tai pa
darė kapitalistai, bijodami ne
tekti savo milijonų, a pirmoj 
eilėj šelpė hitlerininkus žydų 
piniguočiai. Už tuos pinigus 
hitlerininkai išvijo iš Vokieti* 
jos apie 60,000 žydų. l)et ne* 
išrijo nei vieno bankinjnko, 
neišvijo ir Goldšmito, 
nuvažiavo į Ameriką 
(hitlerininkams naujos 
los.

šitaip rašo Vilniuje 
“Vilniaus Rytojus”.

...........................  m..*. „i.....................

kuris 
Ieškoti 
pasko-

išeinąs

"V

Rockford, III
Mes dar gyvi.

Taip, mes dar gyvi, tikTaip, mes dar gyvi, tik bai
sus tinginiai. Jeigu ne amži
nas plestčjjmas musų “progre
syvių”, tai laikraščių skaityto
jai nežinotų, kad čia dar esama 
lietuvių. Musų, Sakant, pažan
gieji taip sutingo, kad negali 
nbrs' khrišs 'rtUO kirto jjašijfk il
sinti pasauliui, jbgęi ir čia dar' 
kas yrą veikiama.

Ypač SLA. 77 kp.,, kurioje 
yra susispietę visi pažangus, 
rimti ir veiklus rockfordiečia!. 
Nors jie nepraleidžia nė vieno 
svarbesnio visuomeninio darbo, 
bet matyt, kad didžiuotis " jio 
nenori, ir tyli sau. Ąrba vėl 
pažiūrėkime į musų .organą 
“Tėvynę”. Kiek ten rezoliucijų 
fareiziojiuęįjų ir kitokių polemi-

kų. Musų kuopięčiai ] visą tai 
tik numoja ranka. Et, sako, 
bovijasi vaikai.

Bet jeigu tie vaikai perdaug 
(Šėlsta, tai rockfordiečiai mo
ka jiems iš patylu per kuprą 
užvažiuoti. Vežė savo “bizūną” 
į Chicago, vežė J Detroitą ir, 
jeigu bus reikalas, veš ir | 
Clevelandą. Vienu Žodžiu, nors 
mes, rockfordiečiai, esam lėti 
ir blskį pritingę, bet įkyrus ir 
atkakli.

Noriu paminėti, kad 18 d. 
rugpiuČio SLA. 77 kp. įvyks 
antras iš eilės metinis pikni
kas Cherry Valley, prie Kish- 
waukee upės, kur. yra puikiom 
maudynės ir gera vieta pasi
šokti. Na, žinoma, kas gi be 
alaus ir kumpio? Jų irgi bus 
užtektinai. Veikiančioji komi
sija sakė turėsianti ir kitokių 
paįvairinimų, bet tai pamaty
sime kada ten atsilankysime.

— Aš busiu.

Toronto Kanada
Iš S LA. 236 kp. darbuotės

Jau net 
paskutinį 
bent kokią koresp, iš musų 
kuopos; tarytum nė mes gyvi, 
nė korespondentų turim, nė 
ką nors veikiam. O vis tik 
mes gyvi*, korespondentą kaip 
ąžuolą turim, .o ir veikti ga
lima sakyt, velkiam; nors per 
vasarą ir ne taip karštai puo
lame į darbą, bet žiemos dar
bui dirvą ruošiame,

Praetos žiemos kuopos dar-, 
buoite, ypač vaidybą, tiesiog 
pasididžiuoti galima buvo. 
Nors kuopa susitvėrė tik 7 'd. 
spalio 1934 metais, ji per pra
eitą žiemą tyrėjo Šešis paren
gimus. Penki išjų buvo su 
perstatymais scenoje, ir vienas 
Vien šokių. Visi jie atnešė. 
kuopai didesnio ar mažesnio 
pelno ir daug marulio pasjtcrt-. 
kinimo nariams ir publikai. \

Ypač entuziastiškai buvo su
tikti ir palydėti du mažamečių 
paruošimai. Vienas per Nad- 
jus Metus ir antras žiemos se
zono užbaigimui — Motincįs 
Dieną minint. Vakučihi la
bai pasekmingai suvaidino ke
letą neilgų veikaliirkų ir 
mergaičių grupė šoko ir dai
navo. Vaikų parengimuose 
dauginusi triūso padėjo Onja 
Indrelienė, ir už tai visi būvio 
jai dėkingi, Po to, kuopp 
turėjo vieną gegužinę, kurį ir- 

±===±rgft.y-r'r - ...... ..

neatmenu, kuomet 
kartą teko skaityti

gi buvo pasekminga. Dabar 
ruošiasi prie antros gegužinės, 
kuri įvyks $. m. rugpiuČio 1« 
dienų Vcstonc, prie Augusti- 
navičiaus fanuos. Visi To
ronto lietuviai prašomi atsi
lankyti, nes gal jau paskutinė 
bus šiais metais gegužinė.

Kadangi metines kuopos su
kaktuvės jau netoli,'tai praei
tame kuopos susirinkime bu
vo iškeltas klausimas, kaip 
galima ' butų tinkamiau tas 
sukaktuves paminėti. Neabe
joju, kad SLA. 236 kuopos 
darbuotojai pasistengs tas su
kaktuves atžymėti kuo tinka
miausia.

Mokyklos reikalingumas
Nors Toronte lietuvių kolo

nija nedidelė, bet visgi kas 
metai priauglius didėja ir jau 
yra nemažas skaičius vaiku
čių, kurie pilnai pribrendę, 
kad galėtų susipažinti su lie
tuvių kalbos gramatika, savo 
krašto istorija ir geografija; 
tik deja, iki šiol torontiečiai 
neturi mokyklos, kurioje gim
toji kalba butų dėstoma (išski
riant komunistų vadovaujamą, 
j kurią ne visiems paranku sa
vo vaikus leisti).

Gal ir labai keistai atrodo, 
kad Ugi šiol nąpasistcngta mu
sų koloniją taip svarbia Įstai
ga aprūpinti. Bet ne be prie
žasties. Pirmiausia, tas rei
kalas buvo vilkinamas dėl to, 
kad nebuvo Žmogaus, kuris 
mokyklos darbui butų pilnai 
kvalifikuotas, ir dei to visi 
lietuviai tėvai, nors ir labai 
nekantriai vis ko tai laukė, 
lyg ko tai tikėjosi, bet vis vel
tui; taip jokio mokytojo ir ne
simato. Kadangi, kaip minė
jau, reikalas visai pribrenęs, 
tai SLA, 236 kuopa nutarė im
tis iniciatyvos ir žūt būt šį ru
denį pradėti vakarinius Lietu
vių Kalbos kursus, parenkant 
gabesnius tam darbui asmenis 
iš paprastų piliečių tarpo, o 
knygomis ‘aprūpinti žada D. 
U. L. R, r.

4io darbo pradžia itin syn 
ki, nes pradėt reikės hc lėšų, 
neturint net buto, nekalbant 
jau apie kitus reikmenis. O 
čia lietuvių kolonija nai£\; 
yetai kuris šiek tiek pasiturįs, 
•daugumas gi, gyvena gan var
gingai. Bet Denustokiin vil
ties, pasiryžimas ir geri norai 
lai seka musų žingsnius, o 
kliūtys bus nugalėtos!

SLA. 236 k p. narys.

ŽENEVOS SENIO “PERGALE” 
.. ......

bėse.
Pasirodo, kad ir visas hitle

rininkų judėjimas Vokietijoje 
yra priklausomas nuo žydų! 
bankininkų* &itas faktas daug 
kam atrado he|tikėtinu, bet iš; 
tiesų taip yrą.’ Hitlerininkų: 
Judėjimas nuo pat pradžių bų«-: 
vo šelpiamas stambių kapita
listų, kurie tuo budu užtikri
no, kad kai -hitlerininkai pa«-i 
ims į savo rankas valdžią, lai 
kapitalistams nieko blogo ne
atsitiks. Hitlerininkų vadams 
pinigai buvo labai reikalingi, 
todėl juos gaudami ir diktuo
jamas kapitalistų sąlygas pri-į 
ėmė.

. Iki 1929 metų hitleriąinkusr 
šelpė vokiečių kapitalistai, o 
vėliau paskubėjo į pagelbą už
sienio piniguočiai, pirmoj ei
lėj Amerikos milijonieriai 
.Jie į Vokietiją buvo sukišę 
milžiniškas pinigų sumas. Ku
rį laiką buvo pavojaus, kad 
visi tie kapitalai gali pražūti 
Reikėjo skubiai veikti. Ka
dangi hitlerininkų jėgos diena 
dienon augo ir jų vadai davė 

jau 
1930 metais Amerikos milijo
nieriai išmokėjo hitlerininkų 

jueios “pateisinti”, tai Tysiia* vadams 10,000,000 dolerių/ Po

TYSUAVOS “KULTURIN 
GUMAS”

Juozas Tysliava rašė, kdd 
seniai esą nutarta “forklozuo-į 
ti” Susivienijimui priklausan
čių mortgičių Chicagoje už 
$300,000, bet Jie dar nesą 4W*, 
klozuoti” ir kad tuo SLA. tur
tu naudojasi koki tai “save 
žmonės”, kuriuos “Naujienos” 
norinčios pateisinti. Bet dabar 
jau jisai sako, kad “Naujienų” 
redaktorius “pagaliau, pripaži
no, kad forklozuoto SLA. tur
to Chicagoje yra už 171,000 
dolerių”.

čia kyla klausimas, ar Tys
liava nesupranta, ką jisai ra* 
Šo, ar jisai nesupranta/ ką ji
sai skaito? Rodos, jeigu jisai 
sutinka, kad musų “pripažini
mas” yra teisingas, tai jisai 
tuo patim prisipažįsta, kad ji
sai rašė netiesą. Nes, viena, 
171,000 dolerių tai ne 300,000 
dolerių; antra, jeigu mortgi- 
čiai forklozuoti, tai nereikėjo 
rašyti, kad jie neforklozuoti.

O kai dėl tų “savo žmonių”^ geresnes garantijas, Jai j 
kurie “naudojasi SLA. turtu” 
ir kuriuos “Naujienos” norė-

r*



Lietuvos ŠpokaiARTISTES VESTUVES

naudojamą

M«ri«

Wlrtfield Shedhan

Gerkit ir Reikalaukit

susirasti

jums reikia

spau 
paro

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 

Bourbon

*12.00
*45.00
*15.00

*1.00

STOGAI 
ROOFING

Prancūzai nori iš
naudoti Lietuvos 

gelmių turtus

LIGONINES 
HOSPITALS

160,000 litų viešiems 
darbams

ir daug 
lietuvių 

Tsb.

Urane Coal Co.
5832 8. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Gamtininkas 
nesenai

> 16 diena. 8:00 vai. 
j. F. Eudeikio koply- 

lto Prus. Pan. šv.

čio sukaktuves, šių sukaktuvių 
proga, buvo pašventintas pa
minklas Dariui ir Girėnui, ku
ris pastatytas pačių mančeste- 
riečių lėšomis. — Tsb.

tamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas i 

įpines.
tano Mažučio 
ir pažystami 

kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris. Sūnūs. Dukterys, 
Marti, Žentas, ir Giminia.

Patarnauja laidotuvių direk 
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
nas Yards 1138.

šiaurės Lietuvoje yra daug 
gipso klodų. Dabar juos ' ap
dirbs keli nežymus fabrikai, 
curie gamina statybinj gipsų, 
engcvąjį špatą 

įvairiems dažamą, ir kitus ak
mens miltus. Nedidelį kiekį gip
so žaliavos iš Lietuvos perka 
prancūzai. Neseniai viena Pa
ryžiaus firma panorėjo išnuo- 
muoti didesnį gipso plotą šiau
rės Lietuvoje. Tame plote mi
nima bendrove žada pastatyti 
didelį gipso apdirbimo fabriką. 
Panašiais Lietuvos gelmių tur
tais yra susidomėję ir ang-Už 1,25 lt. dirba 10 

valandų.

Kariuomenės 
na-

Šiemet Lietuvoje pa 
sodinta 200,000 

medelių
Kasmet gegužės mėn. pra

džioje Lietuvos jaunuomenė 
švenčia medelių sodinimo šven
tę. Ir šiemet jaunuomenės šią 
šventę buvo plačiai suorgani
zavusi. Jau dabar paaiškėjo, 
kad per ją šiemet buvo paso
dinta daugiau kaip 200,000 
naujų medelių, šie medeliai 
daugiausia pasodinti pakelėse, 
parkuose, kapinynuose, atskirų 
asmenų sodybose it 1.1. Po ke
lių metų, kai šie medeliai jau 
suaugs, Lietuvos vaizdas bus 
daug gražesnis. — Tsb.

Maria Jeritza yra labai gar
si operų dainininkė. Winfield 
Sheėhan yra filmų gamintojas, 
buvęs Fox filmų vice-prežiden- 
tas. Taigi dabar Maria Jeritza 
paėmė sau už vyrą W. Slieėhan. 
Jų vestuvės įvyko mieste San
ta Barbara, Gal. Ponia Jeritza 
pirmiau savo vyru turėjo ba
roną von Popperį, ir tik nese
nai nuo jo paėmė divorsą.

Viena tapo apskrities miestu, 
kuris pirmaisiais nepriklauso
mybės laikais tvarkėsi kartu 
su valsčium valsčiaus valdy
bos teisėmis, o 1924 metais 
Utena atsiskyrė nuo valsčiaus, 
miesto teisėmis.

Švietimas ir kutlurinis x 
gyvenimas.

Utenoj yra Vai. gimnazija, 
žydų vidur, mokykla, 9 pradž. 
mokyklų komplektai, iš kurių 
4 lietuvių ir 5 žydų, žiemos 
ž. u. r. Ūkio mokykla, V. ceutr. 
knygyno Utenos skyriaus kny-

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas paskyrė 100,000 litų 
viešiesiems darbams Klaipė
dos berašte to krašto bedar
biams ąprųpinti .darbu.

gynas—skaitykla, pavasarinin
kų knygynas, Saulių teatras ir 
choras, dar visuomenei nepa
žįstamai įsteigto muziejaus

STUDIO
420 W. 63rd St

■ Eit£lewood 5883-5840
Dar gražibū1, thodernHU 

kiau įrengta. i

KLAIPĖDA. — Kadangi Vo
kieti joj tik grynakraujai ari
jai turi pilnas teises tai dau
gelis Vokietijoj gyvenančių 
klaipėdiečių iš čia ima “kil
mės” liudymus. Bet daugeliui 
jų tenka nusivilti, nes pasiro
do, kad jų tėvai, seneliai buvo 
lietuviai ir turėjo grynas lietu
viškas pavardes, vėliau tik vo
kiškai sudarkytas. Na, o lietu
vių naciai arijais negali .pri
pažinti.

KAUNAS 
prof. T. Ivanauskas 
atliko labai įdomų bandymą 
su špokais, kad patirtų, kaip 
oįrientuojasi Lietuvos paukš
čiai išvežtieji už 1,000 klm. 
Tam reikalui Ventės Rago 
(Klaipėdos kr.) paukščių ste
bėjimo punkto vedėjas Pozin- 
gis prof. Ivanausko užsakymu 
sugavo tinklais apie 200 špo
kų, kurie buvo atsiųsti į Kau
ną. Čia universitete špokams

Darbininkai akim- 
■g v* f dziasi.

KAUNAS. — Brolių Kamba
rių lentpjūvės Aleksote darbi
ninkai, kurių ten dirba apie 
80, skundžiasi, kad jie verčia
mi ilgai dirbti. Darbininkai 
dirba dviem pamainom po 
11,30 valandos kiekviena, nors 
Čia pat kabo darbo inspekto
riaus pasirašytas įsakymas, 
kuriuo draudžiama dirbti il
giau, kaip 8 valandas.

Atlyginimas lentpiuvėj mo
kamas darbininkams ne už 
darbo dieną ar savaitę, bet 
nuo valandų, ,po 85 centus už 
valandą. Nemažas skaičius 
lentpjūvės darbininkų iki šiol 
neturi atsiskaitymo knygelių, 
nors dirba jau kelintas mė
nuo.

134 kilometre nuo Kauno it 
50 kilomėlų <nuo i Zarasų prie 
pat plento, kurio pro miestą 
einančioji dalis vadinasi Ba
sanavičiaus gatve, randasi 
Uterta, kurion sueina 5 Vieške
liai; praeina siaurasai gele
žinkelis, ir su Zarasais pato
gus susisiekimas autobusais.

Viena prieš Didi jį katą. 
turėjo 5,152 gyventojus, 400 
namų ir valdėsi miestelio tei
sėmis (buvo mesčianskaja up- 
rava) su Ukmergės apskrities 
IV nuov. policijos buveine, vai 
sčiaus valdyba, miesto ketur
klase ir liaudies dviklase ber
niukams, kurios IV ir V skyr. 
mergaitėms atskirai mokyklo
mis su nežymiu rusų adminis
tracijos ir keletu kitais rusų 
.tautybės gyventojais.

Didžiojo karo metu 
Utenos vaizdai nenukentėjo, o 
vokiečių okupacijos laiku ji 
■tapo vokiečių armijos perei
namuoju j Daugavpilį punktu, 
todėl čia nuolat knibždėjo 
visaip gyventojus varginę vo
kiečiai.

Atgavus Lietuvais nepri
klausomybę

Paskutinių laikų Utena 
užima 198 ha žemės plotą, įtu- 
iri per 700 namų, kurių 44 mū
riniai, o kiti mediniai. Utenoj 
per 40 gatvių; apie 7,000 gy
ventojų, kurių 55 nUoš. suda
ro žydų tautybės ir 45 nuoš. 
lietuvių tautybės.

1924 m. žemės reformos įs
tatymu porcehuojant Balcevi- 
čiaus dvarą miestas gavo 118 
ha, iš kurių padaryta 216 skly-

A trinkamoms įstaigoms į 
tai reiktų atkreipti dėmesį ir 
ištraukti darbininkus iš XX 
amžiaus baudžiavos.

—Balsas Tyruose.

pradai. *
Gražesni pastatai*. 

bažnyčia, Liet, banko Utenos 
skyriaus namai, gimnazija, 
Šaulių namai ir baigiama 6 
komplektų pr. mokykla.

Šiaip Utenai svarbios: 
apskrities ligoninė, elektitos 
stotis; du ežerai, deja, netvar
komi; 4 ined. gydytojai ir dvi 
praktikantės, 3 dantų gydyt, 
ir 1 dantistus, 2 felčeriai, 3 
akušerės, 2 vaistinės^ 2 gail. 
seserys, veteįUriarijos gydyt.; 
3 advokatai ir 2 priv. gynėjai; 
senelių ir vaikų .prieglaudos; 6 
viešbučiai, klubas.

šiaip uteniškių kasdieninis 
gyvenimas gana monotoniš
kas: kasdien tie patys rūpes
čiai ir nešugyvenimo atgarsių 
niuansai, čia gal daugiau, ne
gu kur kitur jaučiasi patriciš- 
ka ir plebėjiška nuotaika, nes 
čia jėgos ir padėties kulto 
garbinimas nustelbia teisingu
mą ir teisėtumą, palikdami 
nemaža minėtinų reiškinių.

—J. Didžiapetis.

ANTANAS MAŽUTIS
Persikyrė su šiuo pasauliu 

rusrpiučio 12 diena, 1:03 va
landa po piet 1935 m., sulau
kės pusės amžiaus, pirties Tau
ragės apskr., Upinos parap., 
Papilės kaime.

Paliko dideliame nuliūdima 
jnoteii Barbora po tėvais Bud- 
ginaitė, sunu Julijona, marti 
Alena, dvi dukteris, Marijona 
Adams, žentą Jurgi ir dukterį 
Josephine ir giminės, o Lietu
voj seserį Jozefą Vilušiene ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4386 S. Artesian Avė.. Tel. 
Lafayette 9419 .

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 17 diena. 8:00 vai. 
ryto iš namu į Nekalto Pra- 
Sįdėjimo Panelės Šv. parapijos 

ažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos 
siela, o i 
šv. Kazii 

Visi a 
giminės, dtau 
esat nuoširdži

Liepos pabaigoje Draugijai 
užsienio lietuviams remti bu
vo tikra ‘rugiapiutė”. Ruoši
masis pasauliniam lietuvių 
kongresui virte virė. Draugi
jos nariai ir tarnautojai pa
ruošiamuoju darbu buvo už
versti ligi ausų. Juk reikėjo 
apsvarstyti visus neaiškumus, 
atvažiuojantiems užsienio lie
tuviams pampinti butus, su
sitarti su visomis lankytino
mis vietomis, paruošti 
dos, meno bei kultūros 
das ir tt. ir tt.

KAUNAS. — Žydų spauda 
rašo, kad vokiečių vyriausybė 
padarė per savo atstovą Kau
ne atatinkamą žygį užs. reik, 
ministerijoj prieš Apel. Rūmų 
nutarimą uždėti areštą ant 
“Agraria” ir “Kreditverbandoi, 
Klaipėdoje kapitalus. Vokie
čiai motyvuoja, kad tuo areš
tu paliesti vok. piliečių inte
resai.

ant kojų buvo užmauti žiede
liai. Visus tuos špokus pas
kum išsiuntė “Dcruluft” lėk
tuvu į Maskvą už 1,000 kini, 
nuo Kauno, kur jie buvo pa
leisti. Dauguma tų špokų jiųi 
yra apkeliavę Vakarų Europą.

Dabar prof. T. Ivanauskas 
rengiasi šitą bandymą pakar
toti ir lėktuvais nusiųsti naują 
paukščių partiją su Lietuvos 
žiedeliais ligi Tobolsko Sibire.

Pocahontas mine run tonas $7.00

me dalyvaus ir Lietuvos karo 
aviacija. Be to bus sporto 
Šventės, olimpijados 
kitų pačių užsienio 
pasirodymų.

iEDERALŠAVINGS
Į AND OAN* AHOC l ATiON 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MAGKIEWICH, Prezidentas

šiomis dienomis Mančesterio 
(Anglijoje) lietuvių klubas mi
nėjo savo gyvavimo dešimtme-

- ....... ... — M...................................... Į ,1, 1111 ll<wį

eiai 
nius arba už kurių 
neabejotinai kalba jų užima
mos vietos. O sportininkų 
niekas kitas pasiūlytomis są
lygomis, gavus tik 1000 dolerių, 
Kaunan jų atvežti ne mažiau 
kaip 10) atvežti nesutiko. 
Kaip visuomenės veikėjo už
sienio lietuviams remti drau
gija savo lėšomis į kongresą 
nė vieno negabena.

Šiuo pirmuoju tos rųšies

VIRBALIS, Vilkaviškio ap. 
—Vietiniai miesčiuko gyven
tojai žydeliai Kapačevskis,, 
Chilemhergeris sudarę kom
paniją verčiasi agurkų bei cti- 
korijos auginimu. Pas juos 
dirba nuo 10 iki 18 darbiniu*, 
kų, didžiumoj moterys, kurios 
dirba ištisus metus. Už darbo 
dieną 9 vai. moka: moterims, 
po 1,25 lit., o vyrams iki 2 lt.

Filipauskas turi užvedęs, 
medelyną, iš kurio neblogai 
verčiasi. Pas jį dirba apie 30. 
darbininkų. Už darbo dienąt 
10 valandų moka: moterims; 
1,25 lt., vyrams nuo 1,5 iki 2 
litų. Be to, palieka dirbti virš
valandžius, už kuriuos nieko 
nemoka. Už tai kartą dirbu
siems 2 vyrams ir 1 moteriai 
iki vėlybos nakties, kaipo 
kompensaciją, atnešė pusbon
kį valstybinės ir prancūzišką 
bulkutę.

Darbininkai skundžiasi, kad 
tperniaža jiems mokama, nes 
negalį net už 1,25 lt. sočiai 
pavalgyti, o ką bekalbėti ąpie( 
butą ir rubus iš lokio uždar-

AGOTA VAINAUSKIENĖ 
po tėvais Kvietkaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugpiučio 10 diena, 8:30 va
landą vakaro 1935 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Raseinių 
apskr,. Skaudvilės paparijoj. 

Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

mylima dukterį. Agata, žentą 
Tom Zattaroto ir 8 anūkus, 2 
švogerius. Joną ir Stanislovą 
Vainauskus, švogerką, ju šei
myną ir giminės. 

Kūnas pašarvotas randasi 
4447 S. Fairfiėld Avė.

Laidotuvės ivyks penktadie-1 
ni rugpiučio^ * 
ryto iŠ " „ 
čios- i‘ Nekali, ____ ______
.parapijos .bainyčią. kurioje at
sibus • gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. * Agotos Vainaus
kienės giminė*, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jai-paskutini patarna
vimą b atsisveikinimą.

Nuliude liekame
DUktė. Žentas. Anūkai 
ir Giminė*.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefonas

Vokietijos žygis 
prieš Lietuvos teis

mo veikimą?

Dažriai sakoma, kad 
apkandžiojo iiftogų. Bet 
nedideliame 'Ai J“ 
ly Seseksę, valgomų < 

’kraittuvėn įbėgęs didelis vilkų 
veislės šuo, ėmęs lakstyti ir 
apvertęs dėžes su prekėmis. 
Pirklys uiėginįš štmj iŠvyiti, 
bet jam pasIyiliLsi koja ir jis 
.parvirtęs. Žmogus pradėjęs 
kovoti su ’ šunimi ir per tą ko
vą pirklys Įkandęs šuniui 
gerklę, šuo dėl kraujo nųplu- 
dimo pastipęs, o jo savininkas 
pirkliui patiekęs ieškinį. Tei
sėjas prisprendęs atlyginti šu- 
nio vertę. Sprendime pasaky 
ta: “Nors ipiridys elgėsi pasi
gaudamas savisaugos, jis galė
jo šunį padaryti nekenksmin
gą kitiems, žmoniškomis prie
monėmis.”

I. Bet štai 
Anglijos niieste- 
algomų daiktų

SVEIKATOS KLINIKA
Tonailai išimami

■vaikams--------
Palagas ligoni

nėje -----------
Akušerija na

muose ___ ___
Medikais egzami

nadja ......
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Tačiau rugpiučio 1 
Lietuva pasauliniam lietuvių 
kongresui jau buvo galutinai 
pasiruošusi. Apie tą pasiruo
šimą Lietuvos žurnalistams 
Draugijos užsienio lietuviams 
remti pirmininkas adv. Rap. 
Skipitis davė pasikalbėjimą. 
Jis sako, kad atvykusieji į 
kongresą bus visi aprūpinti 
butais. Numatoma, kad kong
rese dalyvaus apie 2,500 už
sienio lietuvių. Taip pat jau 
sutvarkytas ir kongreso daly
viams susisiekimo klausimas. 
Iš viso pasaulio lietuvių kon
greso dalyvius Kaune vežios 
apie 60 didelių Amerikos lie
tuvių bendrovės autobusų. 
Tik kongreso dienomis numa
tytų koncertų programa dar 
galutinai nėra nustatyta. Iš Š. 
Amerikos jiems jau turimi 
keturi žmonės: dvi daininin
kes (Barbora Drangelienė ir 
Apolonija Stoškiutė), smuiki
ninkas (Vincas Greičius) ir 
pianistė (Aldona Briedy te). 
Iš Latvijos laukiama pianisto 
Vainiūno, dainininkės p-lės 
Latonaitės ir 300 žmonių cho
ro, kuriam pakaitomis .diri
guos 4 dirigentai: Vainiūnas, 
Šerėnas, Nakas ir J. Karosas. 
Iš Lietuvos norima, kad juose 
dainuotų Kipras Petrauskas 
ir V. Jonuškaitė — Zaunienė. 
Tačiau tai galutinai dar nėra 
aišku.

Užsienio lietuvių spaudos ir 
kitose parodose bus vaizduo
jamas įvairus užsienio lietu
vių gyvenimas. Dr. Račkaus 
muziejaus eksponatų penkios 
dėžės jau gautos Klaipėdoje. 
65 dėžių dar laukiama.

Sportininkų iš Latvijos viso 
skelbėsi į kongresą atvažiuo
sią apie 150. Iš š. Amerikos 
atvažiuoja vienuolika, tarp 
kurių garsenybėmis yra Ed. 
Kriaučiūnas, lengvaatletes, 
beisbolininkas, ir p-lė Ema 
Žemaitytė, plaukikė.

Atstovai kongrese, ligšiol 
turimomis žiniomis, viso bu
sią iš keturiolikos įvairių val
stybių. Atstovą, pranešė, žadą 
atsiųsti ir Vokietijos lietuviai.

R. Skipitis laikraštininkams 
paaiškino ir, dėl ko į kongre
są atgabenami ne kurie kiti, 
kaip praneštieji Amerikos lie
tuvių menininkai ir sportinin
kai. Mat, kai kurie Amerikos 
lietuvių laikraščiai prikišo, 
kad jie esą pasirinkti iš vie
nos partijos. Tačiau toki prie
kaištai, sako R. Skipitis, yra 
visai be pagrindo, nes, apskri
tai, Amerikos lietuvius lan
kant joks partiškumas nerū
pėjo. Menininkai pasirinkti 

kuriuos patys amerikie- 
nurodė esančius geres- 

gerumą

žmogus perkando 
šunį

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą 
---- Las 6 menesiai. Pra

eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

didelis susidomėjimas. Kon
greso dalyviams Kaune bus 
suruoštas didžiulis kariuome
nės ir Šaulių paradas, kuria*'kalėjimo.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

. KAUNAS 
teismas už uždarų durų 
grinejo Gnigolavičiaus bylą 
pagal B. stf 129 str. ir Tautai 
ir valstybei saugoti {statymą. 
Teisiamasis yra kilęs iš Rokiš
kio apskrities, kaimietis ir bu 

kongresu Lietuvoje yra gana *o kaltinamas dėl komunisti
nio veikimo ir Lietuvos vals
tybės niekinimo. Teismas jį 
nubaudė 4 metais sunk, darbų

Lietuvos Naujienos
Lietuva Pasauliniam
Lietuvių Kongresui 

jau pasiruošusi

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS j 
AUTABETO TVARKOJE

įgis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, CanaJ 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti. > ___________

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAV0J1M0 B-VES
RAŠTINĖJE

p JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCĘa

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgicio, ark 
apdiąudos nuo ugnies, vėjo, ete, atsišauk:-

840 West 33rd Street
St TEL E FON A S: AA Itds 2790 arba 2791.

SmGHT KENTO?

j



NAUJIENOS,'Chicago, III,

J. J. Gurų 25 metu 
sukaktuvių balius

[jomis buvo ponios Baltušienė. 
Matekonienė, Skusevičienė ii 
Bagdonienė.

Nuo svečių ponams Gurama

Hollywood Žvaigždės

Pereitų šeštadieni didelis 
būrys draugų susirinko ponų 
J. j. Gurų namuose. 6106 So. 
1'ra ne i sco Avė.

Tai buvo nepaprastas atsili
kimas, surprise party ir tikras 
balius alžymčjimui ponų Gu
rų 25 metų ženybinio gyveni
mo sukaktuvių. Ponas J. .1. 
Gura ir jo žmona yra plačiai 
žinomi Marųuette Parko apie- 
linkėjv. Jie turi du vaku: 
Juozų 23 metų ir Aldonų 16 
melų. Juozas baigęs ugnies 
apsaugos inžinieriaus mokslų 
ir dirba Illinois Inspcction biu-| 
re Rockforde. o Aldona lanko 
Herper lligh school. Kiek 
laiko atgal Juozas vedė Nau
jienose Pirmyn choro skyrių 
Sharps and Fiala (angliškai). 
Aldona taipgi yra Pirmyn cho
ro narė.

Susirinkę draugai širdingai 
sveikino ponus Gurus sulau
kus sidabrinių sukaktuvių. Po
vilas Daubaras buvo loatmas- 
ter ir perstatė kalbėtojus, ku
rie linkėjo soleniz.antnms il
giausių metų. Svečių buvo 
susirinkę daugiau kaip šimtas. 
Tarp jų buvo Mr. and Mrs K. 
Matekonis ,Mr. and Mrs P. Ma
ldo iš Chicagos, Mr. and Mrs 
J. Maldo iš Waukegano, Mr. 
and Mrs J. Bagdonas, Mr. and 
Mrs G. Baltušis, Mr. and Mrs 
J. Yagunas, Mr. and Mrs- J. 
Laučiškis, Mr. and Mrs D. Gu
ra, Mr. and Mrs L. Ladigo ir 
panelė Valeru Ladigo, Mr. and 
Mrs M. švagždi^ Mrs A. Gedi
minas, Mr. P. Chaplis, Mr. and 
Mrs Žagalis, Mr. and Mrs Ne

buvo inteikta graži dovana: 
|\vashing machine, nuo ponų J. 
(Maldų ir J. Yagunų indų so
pas. Visus pyragus baliui su- 
I teikė ponas J. Maldo.

Kazys.

Apie Zarasiškių kliu- 
bo susirinkimų

Rugpiučio 9 d. Zarasiškių 
Kliubas turėjo savo susirinki
mų pp. Žukauskų bute, 2126 
S. Halsted St.

Gal dėl šilto oro noperdau- 
giausia narių teatsilanke. Su
sirinkimas buvo trumpas, bet 
rimtas. Kai kurio nariai pakė
lė mintį rudeniop surengti dai 
kokį nors išvažiavimų j lau< 
kus. Tačiau, dėl neskaitlingo 
susirinkimo, tokio išvažiavimo 
nenutarta rengti.

Vasaros metu kliubas nepa
rodė didesnio veikimo, bet, at
ėjus rudeniui, manoma, kad 
kliubas pradės šį-tų veikti. Bu- 
tų gerai, kad kliubas surengtų 
paskaitas ar šiaip lavinimosi 
bei diskusijų parengimėlius sa
vo narių tarpe.

Buvo prisiminta apie susi
rinkimų vietų, bet pp. Žukau
skai sutiko ir toliau kliubv.i 
duoti vietų susirinkimams lai
kyti. Taigi sekantis kliubo su
sirinkimas įvyks toj pačioj vie
toj. P-nams Žukauskams rei
kia tarti ačiū, kad kliubui su
taupė daug išlaidų duodami sa 
lę dykai.

— Kliubo koresp.
krosh, Mr and Mrs T. Povi
laitis, Mr. and Mrs. J. Zakeris, 
Mr. and Mrs A. Pavitonis ir 
daug kitų, kurių aš arba nepa
žinau arba neatsimenu.

šito netikėto baliaus rengė*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

TRIJŲ KAUNO TILTŲ ISTORIJA

Vaizdely matome tris tiltus per Nemuną tarp Kauno ir 
Aleksoto. Apačioj rusų pontoninis (žiemą nuimamas) medinis 
tiltas. Jis baigė savo amžių 1915 metais, kai vokiečiai rusus 
išvarė iš Lietuvos. Vokiečiai, laikini žiaurus Lietuvos valdyto
jai, pasistato gerėlesnį medinį tiltą, jiems buvusį reikalingą ga
benti Lietuvos turtus i “Vaterlandą”. šitą vokiečių tiltą suar
dė Nemunas 1929 metų pavasarį, ir jo liekanas Nemunas grą
žino vokiečiams ties Tilže. Tikrieji Lietuvos šeimininkai — 
Nepriklausomoji Lietuva — pasistatė geležies betono moder
nišką tiltą, kuris buvo baigtas statyti 1930 metais ir pavadin
tas Vytauto Didžiojo .vardu.

llugli VValpolo ' .Mary Varlinio Fyederlc Marei)

kandžiais ir geros rųšies gė
rimais.

— Senas Petras.

Ketvirtadienis, rugp. 15,

CLASSIFIEOADS
Lošt and Found 

RiiNtu Pamesta

PRANEŠIMAI
Draugijų Atydai '

CHICAGOS 
ŽINIOS

Paskendo

Lupo Volo* Claudottc Colbort Lily Dumiu Graco Mooro

Dantei Put, 21 melų, pas- 
komio, kai įsipainiojo į žoles 
maudydamasi Fox ežero ka
nale, netoli Auliocb. Pat bu
vo atvykęs čia iš Chicagos 
atostogoms.

Policininkas netyčia 
nusišovė

Visos draugijos, kliubai, ra* 
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad Jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimu pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

PRAPUOLA ur kas pagavo Bos
ton Bull Auni Brldgeporte apie 34 
Ir Emerald — rudus su baltu snu
kiu ir kuklu. — Kas pamatys. Atly
ginimus. prušome pranešti. 8423 S. 
Emerald Ava. Vania 2737.

Šltuation Wantcd
Darbo Ieško

DAR JAUNAS VYRAS ieškau 
darbo prie namų, už dženitorlų arba 
šiaip darbo. Sumautu visu narnų 
darbu. žuuk liemlock 0707, klausk 
Ton y.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

Jane Cqw|

Marteno Dlotrlch

* Litą Lee

Graži pp. Mersch 
namų įkurtuvių 

parė
CICERO. — Rugpiučio 10 

d., šeštadienio vakare, buvo su
rengta graži parė pp. Mersch, 
4708 W. 20th St., namų įkur
tuvių parė.

Kadangi pp. Mersch nupirko 
gražų bungalow, tai namų gas- 
padinės, sesuo p-lė Lucille ir 
jos broliai surengė gražią įkur
tuvių parę.

Į šią parę susirinko gražus 
būrys giminių ir artimų drau
gų, kurie gražiai vakarą pra
leido.

Taip puotos rengėjams, taip 
jos dalyviams pp. Mersch ta
ria . širdingą ačiū.

— Senas Petras.

Jau pasveiko Anta
nina Ežerskienė

P-nia Antanina Ežerskienė 
yra žmona J. Ežerskio, 4(190 
So. Paulina St., žinomo šios 
kolonijos biznierius. P-nia Ežer
skienė gegužės mėnesį J. Kriau- 
čuno laidotuvių laiku tapo su
žeista automobilių nelaimėj. 
Jai teko ir ligoninėj pabirti ir 
iškaščių pasidarė.

Tačiau jau bus apie savaitę 
laiko, kai p. Ežerskienė pasvei
ko pilnai ir dabartiniu laiku 
prižiūri savo gražius namus.

Senas Peteaą.

mielu Lloyd

Policijos leitenanto Charles 
Wellingo revolveris nukrito 
žemėn, kai jis rišosi diržų 
apie juosmenį. Revolveris 
išsišovė ir mirtinai sužeidė 
Wellingą. Kulka pataikė kiek 
žemiau širdies. Welling gy
veno adresu 4853 Huron st. 
Nelaimė išliko Wellingtoną, 
kai jis rengėsi vykti į laido
tuves savo draugo.

Juos paliko ir be pinigų 
ir be automobilio

Ar tau esi nariu Chlcngos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi. tai kodai? 
Du tukstančlnt lietuvių vyru ir mo
toru yru nariais šiton didolČH pašal- 
POH Ir kultūros organizacijos — atei
kit Ir Tamsta i Hkultlingon iolmy- 
noH narliiN.

Chicagos Lietuviu Draugijoje Il
gos pašaipu yru trijų skyrių: $6.0(1 
suvultyjo. $10.00 Huvaltylo Ir $16.00 
savaity|o. Mokestis 50c., $75. Ir 
$1.25 mflnosyjo. Extra mokesčių 
nflru, pomirtines reikalams išmo
kama $250.00 Iš Draugijos Iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija vra 
logalfi organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 motų amžiaus.

Islrašyt Draugljon gulima per mu
sų konkursuntųs arba malončkite 
kreiptis tiesiui i Draugijos ofisą, 
panedGials ir ketvorgnis ofisus atda
ras visa dienų, o nedčldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicugos Lietuvių Draugija. 
1789 So. Halstod St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

REIKIA senyvo vyro darbui ant 
farmos. Turi mokčti melžti karves. 
Chas. Petrulis. 946 W. 81 PI.

Help VVanted—Feniale
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namų darbui. 
Nuolat darbas. Puikus namai. Mrs. 
J. WeisK, 4241 N.KImball Avė. Tcl. 
Keyston 7935.

REIKIA patyrusių motorų prie 
sortavlmo skudurų. 5205 S. Stato St. 
Kenwood 5109.

• Joan Muir

Šmotelis, Šmoteliutė 
ir Šmoteliukas

Išvažiavo kempinti į 
Sand Danes

J. šmotelis, tvirtas, kai uo
la, naujienietis, dabar turi 
atostogas. Jis ir jo mama, 
augina spraunų sūnų ir grakš
čią dukterį. Jis su sūnumi ir 
dukra, niekam nieko nesakę, 
išdūmė į ■ Sand Dunes, prie 
Michigan ežero, kempinti.

P-nia šmotelienė pasiliko 
namie stubą daboti ir kitą biz
nį prižiūrėti.

.Manau, kad šmotelis su sa
vo vaikais smagiai praleis lai
ką bekempindami, o parva
žiavę ir parsivežę daug įspū
džių, pasidalins ir su “Naujie
nų” skaitytojais.

— Pažystamas.
. ■ ...v'iV ■

Ashland Iim Grand 
Opening

Rugpiučio 17 d., šeštadienį, 
įvyksta atidarymas Ashland 
Inn, 6818 So. Ashland Avenue. 
šios užeigos savininkai yra pp. 
Leo Astrauskas ir Wm. F. Bui- 
shas.

P-nas Buishas yra plačiai ži
nomas Chicagos lietuviams. Jis 
yra buvęs Keistučio kliubo pir
mininkas ir dirbęs generalės 
apdraudos kompanijai. Dabar
tiniu laiku jis ąu p. Astrausku 
įėjo | tavernos biznį ir žada 
visus savo kostumerius kuo ge
riausia pavaišinti skaniais už

Banditai atėmė iš Jerry Jaf- 
fc, 26 m., 1166 Washington 
avė., Kankakee, $38.00. Iš 
merginos, su kuria Jerry sėdė
jo, piktadariai atėmė laikro
dėlį vertės $50. Holdap.as jiem 
dviem padaryta Chicagoj, kai 
jie sėdėjo automobily prie 
Washinglon bulvaro ir Ham- 
lin avė.. Atėmę pinigus ir lai* 
krodelį, banditai išvarė gat
vėn iš mašinos vyrų ir mo
teriškę, o patys nuvažiavo jų 
karu savais keliais.

Politikierius nužudytas
I i

Kcnneth A. Morrison, Chica
gos parkų distrikto kohiptro- 
lerius, rasta trečiadienio rytą 
nužudytas jo automobily ties 
namais 629 Alaska st.

Chicagos policija dabar no
ri išrišti klausimą, kas palei
do į jį tris šūvius ir kodėl.

Policija nužiūri, kad Mor
rison buvo nužudytas kur ki
tur, ir lavonas buvo atvežtas 
į minėtą aukščiau vietą jau po 
nužudymo.

Laukia, kad metodistų 
bažnyčios susivienys
Evanstone laikoma metodi

stų konvencija. Eina gandai, 
kad suvienymas šiaurės ir pie
tų metodistų bažnyčios esąš 
hetoli. Jei suvienymas įvyk
tų, tai paliestų keletą milionų 
Amerikos gyventojų ir dau
giau kaip biliono dolerių baž
nyčios turtą.

Lenkas gavo stambų 
politini džiabą

Joseph A. Žlemba kandida
tūra į Chicagos muito kolekto
rius tapo patvirtinta. Jo kan
didatūrą šiai vietai rėme Cook 
kauntės ir Illinois valstijos 
demokratų partija.

Buy gloves with whof 
it savęs

TOOTH PAŠTE 
25c

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GRAND OPENING TAVERN 
Subatoj August 17. Perslkfilč nuo 
8445 W. 16 St. i naujų vieta 8231 
West North Avė. Bus gera muziku 
ir užkandžiai. JOK BRATENIS.

Humbold Park Lietuvių Politikos 
kliubo ivyks mėnesinis susirinkimas 
August 15 d. 1935 Almiro Simons 
svot., 1640 N,...Hnncack St. 8 vai. 
vak. Gerbiami nariai malončkite būti 
Siamo susirinkimo turčsime svarbių 
pasitarimų. Valdyba.

REIKIA patyrusios namų gaspa- 
dinčs, 80 iki 40 metų amžiaus. Kuri 
upsipažinusi su žydiškų valgiu viri
mu. Phone Kedzle 1382 arba Monroo 
8428.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRU IR MOTERŲ Par
davinėti augštos rųšies cosmetics. 
'Piktai ambitingi lai atsišaukia.

B’ Youthful Cosmetic Co. 
8162 S. Ashland Avė.

For Rent
.pRENDON pigiai saliunas su vi
sais {taisymais ir Batas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

8822 So. Morgan St.

CLASSIFIEOADS
Business Service

r ---- ,, - .
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Mūsų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinč mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais ir 
sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures, 
1900 S. State St. CALumct 5269.

8 PĖDŲ riešutine iniegruimiui 
deska. taipgi daudonmedžio tyne- 
vvriter’is ir plokščiu viršų deska. Ne
brangiai. Beverly 7998.

DON’T 
NIEGLECT 
A COLD

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Furnished Rooms
MAROUETTE PK. kambarys ren 

don, yra šiltas vanduo. Pavieniui ar 
ba porai. 7015 S. Washtenaw Avė.

Business Chances
 Pardavimui Biznjąį

TAVEJIN pardavimui. Geriausia 
vietą Englewoode. Turi būt par
duota šia savaite.

6058 S. Morgan St.

NAŠLĖ PARDUODA TAVERN. 
Labai pigiai. Geras biznis. Prie
žastis — nesveikata. Kanter arba 
Vitkauskas. Kreipkitės 4707 South 
Halsted St. — Yards 0803.

BUčERNfi ant pardavimo labai 
geroj vietoj ant 68rd gatvės. Par
duosiu labai pigiai. Atsišaukite 

5512 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA Shoe Repair Shop 
ir groseris; biznis geras ant biznia
vęs gatvės. Visai pigiai. Priežastis 
— liga. 1785 W. 47 St.

Real Estate For Sale
Namai -Žemė Pa rdar i m u i

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 įmokėt $1 į savaitę
Įsisėskit dykai i musų busą prie 

Westem ir 111-kos gatvių, (kas va
landa valandoj) ir nuvažiuokit pa
žiūrėt pavyzdingos mažutės farmos. 
Ant mažutės farmos išsiauginsit 
daržovių ir galėsit laisvai gyvent 
Atsiuskit savo adresa. gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St.

Central 4327

UŽBAIGIMUI rokundos, turiu 
parduoti 2 flatų murini narna. 6-6 
kambariu. 2 kary garažas. 630 W. 48 
PI. Kaina 81975 cash. Harrel, 1212 
W. 63rd St. Phone Wentworth 1894.

EXTRA proga biznieriams. Lake- 
wood, Wisconsine parsiduoda hotelis, 
18 kambariu, su namu ir tam pa
čiam name karžiama ir grosemė. 
Priežastis pardavimo senatvė. Mai
nu nepriimam. Del informacijų pa
šaukit::: Kenwood 7694.

PARDAVIMUI 5 kambariu mūri
nis bungalow. lotas 40 pėdu. 2 karu 
garažas. Randasi netoli 76 St ir 
Emerald Avė. Bergenas — $4250. 
Atsišaukite prie savininko.

7336 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI mūrinė bungalow. 
tinka mažai šeimynai. Randasi ne
toli šv. Kazimiero akademijos. La
bai pigiai.

6442 So. Maplewood Avė.

MODERNIŠKAS 7 kambariu bun- 
galow. 9737 S. Peoria St. 50 pėdu 
lotas. Foreclouse bargenas $4500. 
Fred Bunker. 127 N. Dearbom 
Randolph 2447.

PARSIDUODA foreclosure 6 kam
bariu — medinis namas, ant 2 lo
tu — Marauette Park aoielinkėj. 
Kaina $1800 cash arba išmokėji
mui. Chat. Urnich. 56 W. Waah- 
ington St Reozn 514. Chicago. III.




